
عليا   1مؤهلت من   121

الميلد السمم المؤهلتاريخ
ال    1 عطا حنين رومانى 1991/10/27ابانوب

بدروس   2 عزارى زكى 1991/09/28ابانوب

مملوك   3 فهمى صبرى 1989/08/07ابانوب

نظير   4 سمير ناصر 1992/03/18ابانوب

المسيح    5 عبد توفيق نعيم 1991/01/01ابانوب

شعبان   6 حسين حسن 1986/12/15ابتسام

عامر     7 الرحيم عبد العال عبد 1988/10/15ابتسام

الظاهر     8 عبد النعيم عبد علم 1991/08/27ابتسام

محمد   9 حامد عوض 1991/09/01ابتسام

حلقه   10 ابراهيم فوزى 1985/01/15ابتسام

الكريم     11 عبد احمد محمود فوزى اسلميه 1977/11/09ابتسام دراسات
ميخائيل   12 جريس مجدى 1985/12/15ابتسام

احمد   13 رفعت محمد 1990/07/09ابتسام

زيد    14 ابو السيد نصرى 1991/03/07ابتسام

محمود    15 الدين نور السيد عمالية 1987/12/12ابتهال جامعة
محمد   16 سيد خيرى 1988/11/08ابتهال

القمص    17 شوقى مقار القس 1989/06/20ابرام

شنوده   18 باسيلى سليمان 1989/08/12ابرام

تاوضروس   19 اسحق محروس 1988/02/06ابرام

ابوالنجا   20 ابراهيم احمد 1983/09/27ابراهيم

احمد   21 النجار احمد 1990/07/27ابراهيم

السمان   22 ابوالوفا السمان 1987/01/07ابراهيم

احمد   23 ابراهيم السيد 1987/02/01ابراهيم

ابراهيم   24 حسن السيد اسلميه 1979/06/04ابراهيم دراسات
محمد   25 محمود السيد 1988/06/19ابراهيم

فراج   26 محمود حسن اسلميه 1990/07/30ابراهيم دراسات
طه    27 احمد ال خلف 1990/03/06ابراهيم

الصمد    28 عبد حمدان سقاو 1982/09/06ابراهيم

على   29 محمد سيد 1988/01/03ابراهيم

محمود   30 مصطفى شريف 1992/02/17ابراهيم

الله     31 عبد السيد الله عبد 1991/04/10ابراهيم

يسين   32 الدين عزيز 1992/01/23ابراهيم

محمد    33 ال عبد على 1982/04/08ابراهيم

اللطيف    34 عبد ابراهيم عمر اسلميه 1987/01/18ابراهيم دراسات
قاسم   35 محمود فاروق 1981/10/20ابراهيم

احمد   36 ابراهيم محمد 1989/05/10ابراهيم

على   37 ابراهيم محمد اسلميه 1987/10/24ابراهيم دراسات
ابراهيم    38 احمد الصغير محمد 1976/12/20ابراهيم
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رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

محمد   39 عباس محمد 1990/03/20ابراهيم

اللطيف    40 عبد يوسف محمد 1991/01/12ابراهيم

على   41 سالم محمدين اسلميه 1990/06/25ابراهيم دراسات
صالح   42 ابراهيم محمود اسلميه 1988/01/02ابراهيم دراسات
ابراهيم   43 احمد مصطفى 1985/01/15ابراهيم

جورجى   44 رمزى منير 1984/10/01ابراهيم

ابراهيم   45 متولى مهدى 1983/11/18ابراهيم

عطيه   46 على نفادى 1991/07/15ابراهيم

فراج    47 محمود ابراهيم الحسن 1982/07/11ابو

اللطيف      48 عبد عمر عمره ابو الحسن اسلميه 1981/10/04ابو دراسات
المؤمن     49 عبد محمد على الخير اسلميه 1985/05/07ابو دراسات
رضوان    50 على صديق بكر اسلميه 1985/07/11ابو دراسات
محمد    51 احمد محمد بكر اسلميه 1989/05/27ابو دراسات
محمد   52 بخيت السيد 1987/09/01ابوبكر

صادق   53 السيد فهمى اسلميه 1984/09/13ابوبكر دراسات
الحليم     54 عبد محمد العظيم عبد اسلميه 1975/02/08ابوعشور دراسات
ابراهيم   55 ظنى احمد 1990/12/01احلم

المولى     56 عبد ستاوى الدين جمال 1989/05/20احلم

محمد    57 العزيز عبد صبرى اسلميه 1981/11/07احلم دراسات
حمدال   58 محمد فتحى 1989/03/12احلم

قبيصى   59 احمد محمد اسلميه 1988/03/08احلم دراسات
محمد   60 توفيق ابراهيم 1990/09/11احمد

عصمان   61 حسن ابراهيم 1985/12/02احمد

ابراهيم   62 حفنى ابراهيم 1991/01/01احمد

الرحيم    63 عبد محمد ابراهيم 1987/09/30احمد

الرحمن    64 عبد محمود ابراهيم 1974/12/09احمد

مسعود   65 محمود ابراهيم 1975/09/08احمد

احمد     66 الغنى عبد الحسن ابو 1991/05/26احمد

احمد    67 رياض الفتوح ابو اسلميه 1983/09/01احمد دراسات
احمد   68 همام ابوالفتوح 1986/10/01احمد

حسانين    69 على الصديق ابوبكر 1982/09/11احمد

محمود   70 احمد ابوضيف 1983/01/23احمد

عمر   71 حسن احمد 1991/04/23احمد

حجازى   72 محمود احمد اسلميه 1975/02/27احمد دراسات
يوسف   73 على اسلمان 1987/07/07احمد

خليل   74 محمد اسماعيل 1983/08/11احمد

مسعود   75 محمد اسماعيل 1980/01/27احمد

شهاب   76 فؤاد اشرف 1992/09/05احمد
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محمود   77 احمد البدرى 1989/09/23احمد

موسى   78 احمد الجبالى 1982/03/22احمد

الحداد   79 حسن الحداد 1990/02/20احمد

المير   80 احمد السيد 1989/12/25احمد

الحسن    81 ابو محمد السيد 1986/09/25احمد

احمد   82 محمد السيد 1984/08/20احمد

ابراهيم    83 احمد محمد السيد 1992/04/26احمد

بكر   84 محمد السيد 1980/06/01احمد

محمد     85 صديق الدين نور السيد 1983/08/20احمد

احمد   86 السيد الطيب اسلميه 1986/07/01احمد دراسات
على    87 حسن على الهادى 1988/09/22احمد

محمد   88 على انور 1985/12/15احمد

احمد   89 يونس انور 1980/03/16احمد

حسين   90 احمد بخيت 1985/03/01احمد

احمد   91 فؤاد بدوى 1988/10/01احمد

حماده   92 محمد بكر 1988/09/28احمد

النبى    93 عبد محمد توفيق 1973/08/01احمد

مغربى   94 السيد ثابت 1986/09/01احمد

محمود    95 النعيم عبد ثابت 1988/01/30احمد

عمر   96 فيهم ثروت 1990/05/05احمد

سليمان   97 احمد جابر 1981/12/01احمد

عارف    98 العال عبد جابر 1987/09/02احمد

السيد   99 محمود جابر 1989/01/01احمد

النعيم    100 عبد احمد جاد 1979/11/16احمد

محمد    101 حفنى الكريم جاد 1987/03/14احمد

على   102 احمد جمال 1988/09/17احمد

سلم    103 محمود احمد جمال 1983/05/01احمد

محمد    104 ال خلف جمال 1990/03/21احمد

العال    105 عبد سليمان جمال 1989/01/03احمد

احمد    106 الغنى عبد جمال 1993/03/08احمد

محمود   107 عمران جمال 1990/09/01احمد

حسن   108 محمد جمال 1990/01/21احمد

مهدى   109 محمود جمال 1987/07/10احمد

العال    110 عبد مصطفى جمال 1988/12/17احمد

موسى   111 السيد حازم 1982/09/03احمد

عطيه   112 بدرى حافظ 1975/10/06احمد

عثمان   113 احمد حامد اسلميه 1977/04/12احمد دراسات
محمد   114 احمد حربى 1988/08/06احمد
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حسن   115 احمد حسن 1981/11/02احمد

شحاته    116 محمد احمد حسن 1985/10/01احمد

يوسف   117 احمد حسن 1986/02/08احمد

سلمه   118 الغيطانى حسن 1989/01/17احمد

احمد   119 على حسن 1988/10/21احمد

امين   120 محمد حسن 1990/01/01احمد

الرب    121 جاد محمد حسن 1987/11/07احمد

خليفه   122 محمد حسن 1984/04/07احمد

على   123 محمد حسن اسلميه 1988/10/08احمد دراسات
القصير    124 على محمد حسن اسلميه 1990/04/09احمد دراسات
المهدى   125 يحى حسن 1985/11/23احمد

ابراهيم   126 احمد حسنى 1985/01/13احمد

نفادى   127 حسين حسنى 1980/01/06احمد

هريدى   128 عثمان حسنى 1987/08/27احمد

1291989/02/08

مبارك    130 على محمد حسين 1989/11/18احمد

اسماعيل   131 محمود حسين 1985/07/21احمد

حسين   132 محمود حسين 1986/01/06احمد

اللطيف    133 عبد يوسف حسين 1989/10/01احمد

محمود   134 احمد حشمت 1988/01/23احمد

حفنى   135 محمد حفنى 1992/01/01احمد

حسن   136 السيد حلمى 1991/07/06احمد

الجواد     137 عبد الله عبد حلمى 1978/04/25احمد

محروص   138 محمد حلمى 1991/03/10احمد

بيومى   139 صدقى حمدى 1989/04/16احمد

عليوه   140 محمد حمدى 1991/04/01احمد

محمد   141 محمود خالد 1990/05/27احمد

حسين   142 محمد خفاجى اسلميه 1986/12/06احمد دراسات
مرسال   143 رزق خلف 1993/09/21احمد

الرسول    144 عبد سليمان خلف اسلميه 1989/11/06احمد دراسات
ال     145 عبد الحميد عبد خلف 1986/01/25احمد

احمد   146 مجاهد خلف 1983/01/18احمد

يوسف   147 محمد خلف 1978/11/12احمد

محمد     148 الرحمن عبد حامد خليفه 1988/02/20احمد

ال     149 عبد محمد حنفى خليفه 1983/09/30احمد

احمد   150 محمد ذكريا عمالية 1987/11/28احمد جامعة
حسب   151 احمد راشد اسلميه 1977/07/03احمد دراسات
مهران    152 على احمد راغب 1989/06/15احمد
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الرحيم    153 عبد رشاد رافت 1988/05/01احمد

طنطاوى   154 احمد رجب 1987/08/16احمد

اسماعيل   155 صبره رجب 1988/10/01احمد

حسانين    156 الحميد عبد رجب 1990/09/01احمد

محمد   157 احمد رشاد 1981/06/07احمد

هلل   158 قبيصى رشدى 1987/03/25احمد

عمار   159 احمد رضوان 1986/09/17احمد

محمد   160 جابر رفعت 1984/02/01احمد

علم   161 عمر رفعت 1985/02/10احمد

العال    162 عبد محمود رفعت 1989/05/28احمد

محمدين   163 محمود رفعت 1991/09/25احمد

الحميد    164 عبد محمد رمضان اسلميه 1987/01/01احمد دراسات
الحافظ    165 عبد محمود رمضان 1982/04/06احمد

محمد   166 احمد زعلول 1988/02/13احمد

ابراهيم    167 خليل الدين سراج 1990/07/24احمد

عباس   168 على سعد 1991/10/01احمد

النعيم    169 عبد على سعد 1986/09/23احمد

سليمان   170 احمد سليمان 1984/01/23احمد

محمد   171 فؤاد سمير 1989/09/16احمد

الحميد    172 عبد فوزى سمير 1990/09/25احمد

محمد   173 احمد سيد اسلميه 1990/10/25احمد دراسات
محمد   174 محمد سيد 1989/01/23احمد

على    175 احمد رضوان شمروخ اسلميه 1986/01/01احمد دراسات
على    176 الحميد عبد شوقى 1982/10/02احمد

ال     177 عبد الله عبد صابر 1991/03/30احمد

على   178 محمود صابر اسلميه 1976/08/12احمد دراسات
الدين    179 كمال صابر صادق 1990/02/15احمد

ال     180 جاد الدين سعد صالح 1980/03/24احمد

السيد   181 محمد صفوت 1990/06/07احمد

محمد   182 احمد صلح 1990/06/03احمد

1831989/04/02

الخالق      184 عبد السميع عبد الدين صلح 1984/07/01احمد

الهادى     185 عبد محمد الدين صلح 1990/02/15احمد

المحسن    186 عبد حسن صلح 1984/06/28احمد

الله    187 عبد سيد صلح 1983/04/21احمد

مراد   188 محمود صلح 1978/02/02احمد

مصطفى   189 احمد طلعت 1987/09/05احمد

العال     190 عبد المنعم عبد عادل 1992/02/20احمد
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مروان   191 على عادل 1983/10/30احمد

الحليم    192 عبد فخرى عادل 1988/09/01احمد

حسين   193 كامل عادل 1988/08/16احمد

السيد    194 ضاحى محمد عادل 1987/09/20احمد

ابراهيم   195 محمود عادل 1990/11/12احمد

عارف    196 الكريم عبد عارف 1980/05/10احمد

حامد   197 محمد عاصم 1989/06/05احمد

المجيد    198 عبد حجازى عاطف 1989/09/25احمد

حسين    199 ال خلف عاطف اسلميه 1990/10/01احمد دراسات
اللطيف     200 عبد الصالحين عبد عاطف اسلميه 1989/10/01احمد دراسات
على   201 محمد عاطف 1992/01/01احمد

رسلن    202 العزيز عبد عباده 1978/04/12احمد

محمد     203 البارى عبد الباسط عبد 1991/03/10احمد

رضوان     204 الراضى عبد الباسط عبد اسلميه 1981/03/28احمد دراسات
حماد    205 احمد الجواد عبد 1987/01/01احمد

القادر      206 عبد الرحمن عبد الجواد عبد اسلميه 1985/08/22احمد دراسات
محمود    207 محمد الحافظ عبد 1975/08/30احمد

موسى     208 اللطيف عبد الحميد عبد 1985/06/17احمد

ابراهيم    209 محمد الحميد عبد اسلميه 1982/01/09احمد دراسات
المغربى    210 محمد الحميد عبد 1989/07/01احمد

احمد    211 محمود الحميد عبد 1981/01/27احمد

العال     212 عبد منصور الحميد عبد 1988/04/01احمد

على    213 كامل الرؤف عبد 1991/10/01احمد

الرحمن     214 عبد محمد الرؤوف عبد 1989/01/02احمد

شحاته     215 الجليل عبد الرازق عبد 1987/01/19احمد

الكريم      216 عبد العال عبد الرازق عبد 1990/10/01احمد

الزارع    217 احمد الراضى عبد 1985/09/14احمد

2181990/10/10

احمد    219 على الرحيم عبد 1989/10/01احمد

محمد    220 عمر الرحيم عبد 1988/04/04احمد

صديق    221 محمود السيد عبد 1982/02/01احمد

سليمان    222 محمد الشكور عبد اسلميه 1988/07/30احمد دراسات
محمد    223 احمد الصبور عبد 1987/08/20احمد

الصمد     224 عبد محمود الصمد عبد 1989/03/20احمد

الدين      225 سراج محمد عزت العزيز عبد 1986/10/07احمد

السيد    226 نوح العزيز عبد 1978/01/01احمد

محمود     227 الحميد عبد العظيم عبد 1987/05/06احمد

محمد    228 السيد العليم عبد 1988/02/02احمد

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

تربية. ب

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب

اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه

الكريم      عبد شكرى الرحيم عبد حقوق. ل. احمد
السن. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تربية. ب
علوم. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تربية. ب
تربية. ب
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على    229 محمود الغفور عبد اسلميه 1985/10/30احمد دراسات
الرحمن     230 عبد احمد القادر عبد 1986/12/02احمد

محمد    231 احمد القادر عبد 1992/03/03احمد

محمد     232 الكريم عبد الله عبد 1982/07/19احمد

عطيه    233 احمد اللطيف عبد 1990/06/28احمد

احمد     234 المجيد عبد اللطيف عبد اسلميه 1984/09/27احمد دراسات
حسن    235 محمد اللطيف عبد 1980/02/20احمد

سليم    236 محمد اللطيف عبد 1977/05/10احمد

سيد    237 احمد ال عبد 1985/04/17احمد

محمود    238 احمد المبدى عبد 1983/06/25احمد

ال     239 عبد اسماعيل المعز عبد 1973/04/10احمد

على      240 ابراهيم الرحمن عبد المنعم عبد 1986/01/28احمد

جاد     241 الفضل ابو الموجود عبد 1985/10/07احمد

ابوزيد    242 محمد الناصر عبد اسلميه 1989/08/01احمد دراسات
قنديل      243 محمد الحميد عبد الهادى عبد 1982/01/09احمد

احمد   244 عبداللطيف عبداللطيف 1990/02/06احمد

احمد   245 محمود عبده 1991/01/01احمد

محمد    246 السيد الدين عز 1989/05/06احمد

محمد    247 الرحمن عبد عزام 1985/09/10احمد

جيلنى   248 سيد عزت اسلميه 1983/05/13احمد دراسات
الرحيم    249 عبد احمد عطيه 1984/01/08احمد

المنعم    250 عبد مخيمر عطيه 1987/10/14احمد

مرسى   251 ابوزيد على اسلميه 1986/01/05احمد دراسات
ابراهيم   252 احمد على اسلميه 1975/08/02احمد دراسات
محمد   253 البدرى على 1980/05/28احمد

فاضل   254 حامد على 1992/04/06احمد

السمان   255 حشمت على 1991/07/01احمد

محمد   256 حفنى على 1986/05/03احمد

الموجود    257 عبد خلف على 1987/11/07احمد

محمد    258 العال عبد على 1990/12/15احمد

الزعيرى    259 اللطيف عبد على 1986/12/03احمد

سليمان   260 محمد على 1988/09/10احمد

العزيز    261 عبد محمد على 1989/01/24احمد

رياض   262 جابر عماد 1987/09/11احمد

محمد   263 ابراهيم عمر 1985/01/15احمد

محمد   264 هارون عميره 1977/03/26احمد

ابوهنتش   265 احمد عوض 1987/08/22احمد

احمد   266 محمد فؤاد 1981/07/03احمد

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
تعاونية . ب دراسات
حقوق. ل
اداب. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه

زراعه. ب
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
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عنتر   267 ابراهيم فتحى 1985/03/21احمد

بكرى   268 احمد فتحى اسلميه 1988/02/28احمد دراسات
محمد   269 احمد فتحى 1981/05/07احمد

الشاذلى   270 محمد فتحى 1991/10/01احمد

سليمان   271 محمد فتحى 1988/06/10احمد

العال    272 عبد محمود فتحى 1990/12/15احمد

ابوالليل   273 برعى فرغل 1983/09/28احمد

السيد    274 الحافظ عبد فرغل اسلميه 1981/09/13احمد دراسات
محمد    275 العزيز عبد فريد 1989/11/19احمد

خليل   276 الصادق فوزى 1978/01/21احمد

محمد    277 ال جاد فوزى 1987/01/31احمد

امين   278 احمد قاسم 1989/01/01احمد

قناوى   279 محمد قناوى عمالية 1986/03/25احمد جامعة
ال    280 عبد محمد كامل 1990/01/15احمد

الزهرى   281 محمد كحلوى 1990/08/25احمد

الحمد    282 شيبه احمد كمال 1983/04/06احمد

على   283 احمد كمال 1983/12/14احمد

اللطيف     284 عبد على احمد كمال 1985/12/01احمد

محمد   285 محمد كمال 1982/10/01احمد

محمود    286 العال عبد لبيب 1988/10/21احمد

عساف   287 يوسف ماهر 1989/01/14احمد

متولى    288 الكريم جاد متولى 1986/09/27احمد

مهران   289 رضوان مجدى 1988/09/24احمد

سليمان   290 احمد محسن 1989/04/03احمد

التواب    291 عبد ابراهيم محمد اسلميه 1977/04/21احمد دراسات
خليفه    292 محمد ابراهيم محمد 1983/08/13احمد

محمود   293 ابودهب محمد 1990/08/01احمد

ابراهيم   294 احمد محمد 1983/05/02احمد

حسانين    295 احمد احمد محمد 1985/05/30احمد

السيد   296 احمد محمد 1985/01/16احمد

2971989/07/27

الصادق   298 احمد محمد 1982/11/15احمد

سالم   299 احمد محمد 1986/09/15احمد

شكيوى   300 احمد محمد 1991/10/01احمد

شمندى   301 احمد محمد 1979/12/01احمد

طلب   302 احمد محمد اسلميه 1983/03/27احمد دراسات
الحليم    303 عبد احمد محمد اسلميه 1988/08/04احمد دراسات
اللطيف    304 عبد احمد محمد 1981/02/11احمد

اداريه  . ب ومعلومات نظم

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
حقوق. ل

تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

حقوق. ل
تجارة. ب
تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تربية. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

السيد    احمد محمد اجتماعيه . ب.احمد خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل

اداب. ل
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سالمان   305 اسماعيل محمد اسلميه 1981/06/06احمد دراسات
الهادى    306 عبد اسماعيل محمد 1990/06/02احمد

على   307 السيد محمد 1987/01/01احمد

محمد   308 السيد محمد 1990/01/20احمد

محمود   309 السيد محمد عمالية 1988/03/26احمد جامعة
حسن   310 العصامى محمد 1978/05/02احمد

احمد    311 السيد الفياض محمد 1992/06/01احمد

احمد   312 امين محمد 1988/08/01احمد

حسن   313 بريدى محمد 1989/03/10احمد

السيد   314 بكرى محمد اسلميه 1990/11/18احمد دراسات
بدوى   315 بكرى محمد 1990/06/12احمد

هاشم   316 جاد محمد 1987/06/01احمد

الرؤف    317 عبد حلمى محمد 1982/06/15احمد

قبيصى    318 محمد حمام محمد 1989/10/05احمد

محمود   319 خلف محمد 1982/06/01احمد

حسن   320 رشوان محمد عمالية 1982/11/06احمد جامعة
على   321 رياض محمد 1985/08/31احمد

على   322 سليم محمد 1983/10/15احمد

على   323 صبره محمد 1989/12/26احمد

احمد    324 ابراهيم ضاحى محمد 1986/05/27احمد

الحافظ    325 عبد عادل محمد 1988/07/05احمد

الطيب    326 البديع عبد محمد 1983/10/10احمد

ابوالوفا    327 الحفيظ عبد محمد 1988/11/09احمد

احمد    328 الحميد عبد محمد اسلميه 1989/02/11احمد دراسات
السيد    329 الحميد عبد محمد 1992/03/25احمد

حماد    330 الحميد عبد محمد 1976/02/09احمد

محمود    331 الحميد عبد محمد 1992/09/03احمد

محمد    332 الحى عبد محمد 1977/09/25احمد

محمد    333 الرحيم عبد محمد 1975/10/15احمد

احمد    334 السميع عبد محمد 1991/06/08احمد

محمد    335 العال عبد محمد 1988/04/06احمد

محمد    336 الله عبد محمد 1984/09/09احمد

محمد    337 اللطيف عبد محمد 1988/11/24احمد

الحميد     338 عبد المعطى عبد محمد 1989/07/12احمد

السيد   339 عثمان محمد اسلميه 1987/09/21احمد دراسات
عثمان   340 عطيه محمد 1977/04/04احمد

احمد   341 على محمد 1985/03/09احمد

على   342 على محمد عمالية 1983/11/03احمد جامعة

تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل

تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل

تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
هندسة. ب
تجارة. ب

علوم. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل

السن. ل
تجارة. ب
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محمد   343 على محمد 1987/01/08احمد

الحميد    344 عبد عمر محمد اسلميه 1981/05/30احمد دراسات
السيد   345 عوض محمد اسلميه 1975/12/08احمد دراسات
عثمان   346 فتحى محمد 1991/02/01احمد

احمد   347 فواز محمد عمالية 1987/10/23احمد جامعة
على   348 قاسم محمد 1986/11/10احمد

القادر    349 عبد محروس محمد 1988/06/08احمد

زيد    350 ابو محمد محمد 1973/05/08احمد

احمد   351 محمد محمد اسلميه 1988/01/10احمد دراسات
اسماعيل   352 محمد محمد 1973/09/25احمد

المهدى   353 محمد محمد 1985/03/09احمد

حجاب   354 محمد محمد 1986/10/01احمد

احمد   355 محمود محمد اسلميه 1989/01/26احمد دراسات
الحميد    356 عبد محمود محمد 1977/11/12احمد

محمد   357 محمود محمد 1982/07/01احمد

هاشم   358 محمود محمد 1984/02/02احمد

ابراهيم   359 مرسى محمد 1970/01/19احمد

توفيق    360 الدين نور محمد 1990/10/01احمد

سليمان    361 الدين نور محمد اسلميه 1982/06/05احمد دراسات
محمد   362 هاشم محمد 1989/11/01احمد

اللطيف    363 عبد يحيى محمد 1987/01/01احمد

ال    364 عبد محمود محمدين 1986/03/06احمد

ابراهيم   365 احمد محمود 1988/03/06احمد

السيد   366 احمد محمود اسلميه 1990/08/01احمد دراسات
على   367 احمد محمود 1986/10/22احمد

فؤاد   368 احمد محمود 1990/05/01احمد

كيلنى   369 احمد محمود 1984/09/19احمد

محمدين   370 احمد محمود 1992/03/02احمد

محمود   371 احمد محمود 1984/10/02احمد

السمان   372 ثابت محمود 1988/10/06احمد

مهنى   373 جاد محمود اسلميه 1988/02/03احمد دراسات
مصطفى   374 حسين محمود 1989/11/18احمد

عمران   375 خليفه محمود 1986/05/09احمد

محمود   376 رسلن محمود 1986/07/19احمد

على    377 مصطفى زكى محمود 1990/09/01احمد

ابوالفتوح   378 طلعت محمود 1987/08/08احمد

الحميد     379 عبد كامل عادل محمود عمالية 1986/08/26احمد جامعة
راتب    380 محمد عاطف محمود 1983/02/19احمد

حقوق. ل

حقوق. ل

تربية. ب
اداب. ل
اداب. ل

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
زراعه. ب
حقوق. ل

تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
علوم . ب دار

هندسة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

اداريه  . ب ومعلومات نظم
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سلمه    381 الحميد عبد محمود اسلميه 1985/04/09احمد دراسات
احمد    382 الرحيم عبد محمود 1983/10/15احمد

على    383 العزيز عبد محمود 1989/12/12احمد

محمد    384 الغنى عبد محمود 1986/07/05احمد

حسن   385 محمد محمود 1990/11/17احمد

على    386 السيد الدين محى 1990/11/30احمد

محمد    387 امين الدين محى اسلميه 1991/03/28احمد دراسات
الحميد    388 عبد محمد مختار 1986/07/01احمد

الله     389 عبد الرحمن عبد مدحت 1988/04/10احمد

ال    390 عبد محمد مرتضى 1983/07/13احمد

شلقامى    391 الدين عز مشمش 1987/08/22احمد

حسن    392 الرحمن عبد مصرى 1987/02/03احمد

الله     393 عبد الرحمن عبد مصطفى 1982/01/01احمد

رزق    394 الرحيم عبد مصطفى 1986/10/04احمد

الحليم     395 عبد العزيز عبد مصطفى 1989/09/30احمد

السلم    396 عبد محمد مصطفى 1983/06/06احمد

الرحيم    397 عبد محمود مصطفى 1988/09/24احمد

ال    398 خلف منصور مصطفى 1982/04/13احمد

محمد    399 الصمد عبد مطاوع اسلميه 1986/06/24احمد دراسات
خليل   400 فتوح ممدوح 1989/07/01احمد

حسن   401 جاد ناصر 1986/07/27احمد

طه   402 حلمى ناصر 1990/08/01احمد

الله    403 عبد محمد نصحى 1989/08/01احمد

محمد    404 الرحمن عبد نصر 1988/06/04احمد

الدين     405 نور بدوى الدين نور اسلميه 1990/04/04احمد دراسات
الفتاح    406 عبد محمد هلل 1988/03/26احمد

على   407 بخيت يوسف 1986/10/05احمد

رايه    408 ابو تسن يوسف اسلميه 1986/09/20احمد دراسات
اللطيف   409 عبد امين 1985/05/13احمدعثمان

الشريفه    410 الدين شهاب عادل 1990/10/01ادهم

ابوزيد   411 عباس محمد 1982/10/15ادهم

سليم   412 محمود مصطفى اسلميه 1987/05/04ادهم دراسات
عزمى   413 شوقى رومانى 1983/08/29ادوارد

يوسف    414 شعيب جاد ناصر 1988/08/18اراده

مرزوق   415 صديق كمال 1990/07/18ارضينه

صليب   416 هلل ادوارد 1988/05/31ارميا

معوض   417 سعيد فتحى 1987/02/09ارميا

المسيح    418 عبد نبيلراغب 1991/02/04ارميا

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تربية. ب
حقوق. ل
زراعه. ب
السن. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تربية. ب
حقوق. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
الى . ب حاسب
تربية. ب
تجارة. ب
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الميلد السمم المؤهلتاريخ
رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

بشاره   419 كامل اديب 1990/10/13ارنست

على   420 السيد احمد 1991/01/29اروى

احمد    421 محمد الحى عبد 1989/03/01اروى

محمد    422 الحميد عبد على 1984/03/08ارويه

محمد    423 الحميد عبد احمد 1991/01/10ازهار

حسانين   424 على ابوبكر 1979/09/02اسامه

السمان   425 محمد ابوبكر اسلميه 1979/01/30اسامه دراسات
احمد   426 على احمد 1987/04/11اسامه

صديق    427 الظاهر عبد اسعد 1986/05/01اسامه

محمد    428 الله عبد السيد 1984/11/08اسامه

المنعم    429 عبد على السيد 1981/05/05اسامه

هارون   430 جاد جمال 1990/01/03اسامه

الرحيم     431 عبد الظاهر عبد حمدى 1987/05/07اسامه

خليفه    432 دهب ابو خليفه 1981/10/18اسامه

داوود   433 بكر سيد 1981/06/20اسامه

غباشى    434 الحليم عبد صابر اسلميه 1981/01/05اسامه دراسات
يوسف    435 محمد الرحيم عبد 1985/08/01اسامه

محمد    436 محمود الدين علم 1986/10/30اسامه

بطرس   437 جاد فريد 1989/09/20اسامه

يسى    438 ال قصد فوزى 1989/04/15اسامه

قلدس   439 ونيس قلدس 1988/02/01اسامه

هريدى   440 على لطفى 1981/12/12اسامه

محمد    441 المجد ابو محمد اسلميه 1979/05/29اسامه دراسات
الرحيم     442 عبد الوفا ابو محمد 1983/02/22اسامه

محمد   443 ثابت محمد 1986/01/01اسامه

محمد   444 محمدين محمد 1982/01/20اسامه

محمود   445 حفنى محمود 1989/05/15اسامه

الله    446 عبد عثمان محمود 1991/06/25اسامه

احمد   447 امين مصطفى 1989/08/26اسامه

الفتاح     448 عبد المعز عبد ناجح 1988/07/20اسامه

ابراهيم   449 فخرى نادر 1977/11/20اسامه

ابادير   450 فهمى نجيب 1991/03/28اسامه

دراوس   451 جادال دراوس 1990/10/27استير

الشهيد    452 عبد صليب صبرى 1985/05/05استير

بدروس   453 ناجح عاطف 1989/09/28استير

اديبزخارى   454 زخارى 1990/01/04اسحق

احمد   455 حافظ احمد اسلميه 1977/06/18اسراء دراسات
احمد   456 حامد احمد اسلميه 1990/02/26اسراء دراسات

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
زراعه. ب

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
اداب. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل

حقوق. ل
وفنادق . ب سياحه
تربية. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
وفنادق . ب سياحه
اداب. ل
حقوق. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
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رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

احمد     457 المنعم عبد الدين تاج 1992/06/27اسراء

بكرى   458 الصاوى ثابت 1987/06/23اسراء

سالم   459 محمد حسنى 1991/09/01اسراء

محمد   460 محمود حماده 1989/09/01اسراء

محمد   461 احمد خالد 1991/04/08اسراء

جاد   462 السيد رجب 1992/06/27اسراء

الرحمن     463 عبد الحسينى محمد رفعت 1991/02/02اسراء

سليمان    464 الجابر عبد زكريا 1988/06/06اسراء

اسماعيل     465 الكريم عطا الحميد عبد 1992/10/01اسراء

رشوان    466 محمد الفتاح عبد 1985/04/20اسراء

الراوى   467 محمد عطا 1988/09/01اسراء

احمد    468 الدين نور على 1990/01/06اسراء

محمود   469 محمد فتحى 1990/01/27اسراء

على    470 الحليم عبد فيصل 1990/02/17اسراء

الحافظ     471 عبد الله عبد محمد 1991/08/21اسراء

احمد   472 على محمد 1991/06/01اسراء

محمد   473 على محمد 1991/09/12اسراء

ونى   474 وليم انور 1988/08/26اسعد

حسين    475 الله عبد احمد 1990/05/01اسلم

السيد    476 الكريم جاد السيد 1986/12/13اسلم

محمد   477 محمد ثابت 1990/08/11اسلم

حسب   478 محمد حسن عمالية 1990/07/10اسلم جامعة
مرسى   479 محمد ذكريا 1989/01/01اسلم

محمود   480 محمد 1991/01/04اسلمرافت

حسن   481 محمد ربيعى 1989/09/02اسلم

هاشم   482 زكى سامى 1989/11/09اسلم

السيد    483 العال عبد شكرى 1991/04/16اسلم

الموجود    484 عبد ناصر صبرى 1989/11/05اسلم

منصور    485 صبره قبيصى صدقى 1980/12/01اسلم

حامد    486 العزيز عبد صفوت 1991/01/22اسلم

مرسى    487 فهمى العزيز عبد 1982/08/17اسلم

ال     488 خلف احمد العليم عبد 1990/04/24اسلم

احمد    489 برعى الله عبد 1989/01/01اسلم

حسن    490 اللطيف عبد عطيه 1991/07/28اسلم

على   491 حسن على 1984/04/18اسلم

محمد    492 العاطى عبد على 1990/01/19اسلم

نجدى   493 تمام فتحى 1984/02/06اسلم

محمد   494 ابوضيف محمد 1990/06/06اسلم

اداب. ل
اداب. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
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رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

محمد   495 احمد محمد اسلميه 1985/04/17اسلم دراسات
حسن     496 الرازق عبد حسام محمد 1986/11/18اسلم

العال    497 عبد رجب محمد 1990/10/01اسلم

الرحمن     498 عبد الله عبد محمد 1990/01/01اسلم

المجيد    499 عبد كمال محمد 1991/02/09اسلم

عرابى    500 محمد محمد محمد 1991/04/05اسلم

فرغلى    501 الحافظ عبد مختار 1991/07/01اسلم

الحليم     502 عبد العزيز عبد مصطفى 1981/05/19اسلم

الرسول    503 عبد فوزى نجدى 1988/04/18اسلم

محمد   504 احمد ابراهيم 1989/05/04اسماء

اسلميه 5051988/08/20 دراسات
ابراهيم   506 حسانين ابراهيم 1989/09/20اسماء

السيد   507 محمود ابوالحسن اسلميه 1989/11/28اسماء دراسات
حسن    508 ال عبد ابوحرام 1988/08/01اسماء

احمد   509 ابوالفضل احمد اسلميه 1990/06/02اسماء دراسات
العال    510 عبد البدرى احمد 1991/03/25اسماء

مصطفى    511 السلم عبد احمد اسلميه 1986/08/12اسماء دراسات
امين   512 كامل احمد 1989/09/17اسماء

ابراهيم   513 محمد احمد اسلميه 1989/02/13اسماء دراسات
احمد   514 محمد احمد اسلميه 1989/01/02اسماء دراسات
السلم     515 عبد محمد هانى احمد 1985/04/18اسماء

فراج   516 ابراهيم اسماعيل 1987/03/08اسماء

احمد   517 محمد اسماعيل 1991/12/24اسماء

الكريم   518 عبد اشرف 1990/12/20اسماء

محمد   519 على المير اسلميه 1983/01/01اسماء دراسات
بيومى   520 احمد السيد 1990/06/01اسماء

الحواشى    521 احمد محمد السيد اسلميه 1984/10/30اسماء دراسات
الرحمن    522 عبد خليل امام 1990/04/07اسماء

العزيز   523 عبد امام 1988/12/18اسماء

احمد   524 محمد بدوى 1992/08/09اسماء

ال    525 عبد محمد تميم 1988/05/29اسماء

الرازق    526 عبد رشدى ثروت 1991/09/07اسماء

محمد    527 العال عبد جاد 1990/07/02اسماء

عمار   528 خليل جمال 1989/08/08اسماء

محمد    529 الله عبد جمال 1991/05/03اسماء

حسن   530 حسين حسن 1987/12/02اسماء

محمد    531 الحليم عبد حسن 1990/08/01اسماء

احمد   532 محمد حسن اسلميه 1986/06/21اسماء دراسات

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
علوم. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

محمد    احمد ابراهيم .اسماء
حقوق. ل

حقوق. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم

تربية. ب

حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل

السن. ل

تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تربية. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
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اسلميه 5331990/10/21 دراسات
احمد   534 على حسين 1991/07/30اسماء

طه   535 محمد حفنى 1983/01/10اسماء

عبيد   536 كامل خيرى اسلميه 1985/09/27اسماء دراسات
احمد    537 الجواد عبد رجب اسلميه 1987/06/01اسماء دراسات
محمود   538 محمد رجب 1992/08/01اسماء

ابوالوفا   539 البدرى رشاد اسلميه 1989/05/13اسماء دراسات
محمد   540 الديب رفعت 1990/07/22اسماء

اللطيف    541 عبد سليم رمضان 1990/11/24اسماء

العزيز    542 عبد احمد زغلول اسلميه 1985/11/17اسماء دراسات
سلطان   543 علوان سلطان اسلميه 1989/11/27اسماء دراسات
العال    544 عبد ابوالعل سليمان 1989/11/12اسماء

محمد   545 على سيد 1990/05/27اسماء

خليفه    546 الله عبد صادق 1991/02/05اسماء

حسين   547 محمد صبرى 1987/09/30اسماء

محمد   548 احمد صلح اسلميه 1991/11/10اسماء دراسات
العال    549 عبد على صلح 1989/10/25اسماء

احمد   550 عمار صلح 1990/04/18اسماء

محمد   551 على طه 1991/01/10اسماء

خليفه   552 احمد عادل 1990/09/01اسماء

محمود   553 على عاطف 1990/05/02اسماء

الله      554 عبد ضيف ابو الباسط عبد 1990/08/15اسماء

محمد    555 احمد الحميد عبد 1985/09/20اسماء

حميد    556 حجاب الراضى عبد 1985/01/01اسماء

احمد     557 الرحيم عبد الرحمن عبد 1988/11/06اسماء

حافظ    558 محمد الرحيم عبد 1987/07/20اسماء

العال     559 عبد السيد العال عبد 1985/09/25اسماء

رضوان     560 الشافى عبد العال عبد 1990/12/01اسماء

العال     561 عبد محمود العال عبد 1992/08/23اسماء

بخيت     562 الرسول عبد العزيز عبد 1990/03/08اسماء

يونس    563 مصطفى العليم عبد 1988/08/09اسماء

مصطفى     564 زيد ابو الله عبد 1989/06/07اسماء

سيد    565 حسانين الله عبد اسلميه 1992/05/16اسماء دراسات
محمد    566 على اللطيف عبد اسلميه 1990/12/05اسماء دراسات
النعيم     567 عبد محمود ال عبد 1986/06/29اسماء

الموجود      568 عبد العال عبد الموجود عبد 1980/07/07اسماء

محمد    569 حسن الناصر عبد 1989/09/23اسماء

احمد   570 محمد عبده اسلميه 1991/06/11اسماء دراسات

احمد    محمد حسن . اسماء
اداب. ل
اداب. ل

اجتماعيه . ب خدمه

اداب. ل
تربية. ب

تجارة. ب
حقوق. ل
اداب. ل
حقوق. ل

تربية. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
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الرحمن    571 عبد احمد عرفه اسلميه 1988/09/01اسماء دراسات
العرب     572 عز كامل العرب عز 1989/10/27اسماء

منصور   573 ابراهيم على اسلميه 1979/09/01اسماء دراسات
العزيز    574 عبد حسن على 1988/05/19اسماء

مراد   575 فهمى على 1991/09/12اسماء

العال    576 عبد فهمى عمر اسلميه 1989/03/04اسماء دراسات
احمد   577 محمد فاروق 1988/01/25اسماء

احمد   578 احمد فتحى 1985/06/08اسماء

شحاته   579 احمد فتحى 1983/06/10اسماء

يونس   580 شطورى فتحى 1984/12/01اسماء

الدين    581 كمال صابر فتحى 1990/10/01اسماء

محفوظ   582 عبده فتحى 1991/09/01اسماء

محمود   583 حمدان فوزى 1991/04/21اسماء

سليمان   584 حارس كامل 1982/10/22اسماء

محمد   585 عطا كمال 1991/09/01اسماء

الرؤف    586 عبد محمد كمال 1992/01/01اسماء

على   587 محمد كمال 1991/06/01اسماء

حسين   588 محمد مجدى 1990/01/01اسماء

محمد   589 احمد محمد 1990/08/19اسماء

5901988/01/11

مرسى   591 ثابت محمد عمالية 1986/03/08اسماء جامعة
احمد   592 شوقى محمد 1991/06/12اسماء

خليل    593 الرحيم عبد محمد اسلميه 1986/06/13اسماء دراسات
بدوى     594 قناوى الصمد عبد محمد اسلميه 1977/01/22اسماء دراسات
حسن    595 العزيز عبد محمد عمالية 1985/04/18اسماء جامعة
حسين    596 العليم عبد محمد 1991/07/24اسماء

احمد   597 على محمد اسلميه 1991/03/10اسماء دراسات
العال    598 عبد على محمد 1986/10/15اسماء

احمد   599 قبيصى محمد 1992/04/05اسماء

موسى    600 احمد محمد محمد 1986/02/09اسماء

محمد   601 محمود محمد اسلميه 1988/09/30اسماء دراسات
ال     602 عبد محمد ولد محمد اسلميه 1989/03/10اسماء دراسات
جوده   603 السيد محمود 1986/01/01اسماء

محمود   604 سلمه محمود اسلميه 1988/01/23اسماء دراسات
السلم     605 عبد احمد الدين محيى 1991/09/25اسماء

العال    606 عبد فؤاد مختار 1987/11/01اسماء

السيد   607 على مصطفى 1991/10/01اسماء

سليم   608 محمد مصطفى 1986/09/27اسماء

اداب. ل

تربية. ب
اداب. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
تربية. ب
اداب. ل
اداب. ل
حقوق. ل
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

محمد    احمد محمد اجتماعيه . ب.اسماء خدمه

حقوق. ل

حقوق. ل

تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

انسانيه . ب دراسات

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
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فرغلى   609 محمد مصطفى 1991/12/10اسماء

اسماعيل   610 محمود مصطفى 1989/03/27اسماء

السيد   611 خيرى ناصر 1990/03/24اسماء

قاسم    612 الغنى عبد ناصر 1991/01/19اسماء

الواحد     613 عبد الحميد عبد هانى اسلميه 1990/04/06اسماء دراسات
العال     614 عبد الموجود عبد هلل 1988/03/01اسماء

حامد    615 المنعم عبد وحيد اسلميه 1989/09/26اسماء دراسات
خليل   616 محمد ياسين 1987/03/29اسماء

الغنى    617 عبد علم يسين 1990/08/13اسماء

محفوظ   618 الراوى ابراهيم 1976/01/01اسماعيل

مرسى   619 اسماعيل احمد 1981/11/08اسماعيل

معوض   620 اسماعيل احمد اسلميه 1987/06/20اسماعيل دراسات
محمد   621 ابراهيم حسن 1977/08/29اسماعيل

ابراهيم   622 اسماعيل حسن 1974/02/17اسماعيل

احمد   623 محمد عباس 1991/07/15اسماعيل

حسانين    624 توفيق الحميد عبد اسلميه 1988/03/08اسماعيل دراسات
محمد   625 ابراهيم فتحى 1990/07/15اسماعيل

محمد   626 اسماعيل محمد اسلميه 1980/07/20اسماعيل دراسات
اسماعيل   627 احمد محمود اسلميه 1981/07/30اسماعيل دراسات
الرحمن    628 عبد عباس محمود اسلميه 1977/11/03اسماعيل دراسات
عثمان   629 اسماعيل نبيل 1985/01/28اسماعيل

عيسى   630 عصمان محمد 1991/08/25اشجان

احمد   631 محمود ابراهيم اسلميه 1980/11/01اشرف دراسات
النعيم    632 عبد على احمد 1989/04/15اشرف

عزيز   633 شفيق جرجس 1985/07/14اشرف

عمار   634 عباس حامدى 1971/09/21اشرف

عبده   635 فؤاد رفعت 1988/07/20اشرف

النعيم    636 عبد خليفه سعد 1987/09/21اشرف

سلمه   637 يواقيم سمير 1984/03/30اشرف

بخيت    638 فرج الخير عبد 1990/02/01اشرف

عثمان    639 شحاته اللطيف عبد اسلميه 1970/01/05اشرف دراسات
محمود   640 احمد عبده اسلميه 1985/08/20اشرف دراسات
الصغير   641 محمد عوض 1985/11/17اشرف

قرقار    642 ضيف ابو محمد 1979/09/02اشرف

مصطفى   643 احمد محمد 1974/06/27اشرف

الحافظ    644 عبد حامد محمد اسلميه 1984/02/12اشرف دراسات
6451984/02/16

حسنين   646 عسمان محمد 1981/10/24اشرف

اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل

اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

تجارة. ب

تعاونية . ب دراسات
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
زراعه. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

تربية. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

احمد    رشوان محمد اجتماعيه . ب.اشرف خدمه
تجارة. ب
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عوض   647 يوسف مليكه 1972/11/30اشرف

حسن   648 فهمى نصار 1990/01/12اشرف

خليل   649 شحاته هندى 1990/08/22اشرف

احمد    650 الدين نصر 1988/02/25اشرفوحيد

سليم   651 احمد على 1971/11/06اعتدال

حكيم   652 نصيف لوقا 1986/01/25افرايم

عبيد   653 سامى ماهر 1988/07/28افرايم

على    654 الفولى العاطى عبد 1988/02/28اكرام

حجازى   655 عصمان محمد 1982/12/18اكرام

اللطيف    656 عبد محمد عبده 1991/08/03اكرامى

ابراهيم   657 مصطفى ابراهيم اسلميه 1980/12/22اكرم دراسات
حافظ   658 السيد اشرف 1989/07/01اكرم

بشاى   659 جرجس بشاى 1982/11/10اكرم

نخله   660 عادلزاخر 1981/10/01اكرم

السيد    661 عبد عزيز عبود 1982/06/26اكرم

محمد   662 محمد فتحى 1984/11/10اكرم

محمد   663 محمود محمد 1982/09/15اكرم

حسن    664 على احمد ثروت 1991/10/27الء

محمد   665 شعبان زكى 1989/06/01الء

حسين    666 العليم عبد محمد اسلميه 1990/04/29الء دراسات
احمد    667 على محمد محمد 1989/09/27الء

متولى   668 حسن محمود 1991/06/01الء

على   669 ثابت ناصر 1992/01/19الء

الحملى    670 العارف عبد محمد اسلميه 1979/01/01المام دراسات
الرسول     671 عبد ال جاب السيد اسلميه 1978/03/10المير دراسات
بسطورس   672 مفرح جرجس 1978/03/14المير

ابراهيم   673 تادروس جورج 1991/11/09المير

متياس   674 جرجس عاطف 1988/11/12المير

العفيفى    675 اليزيد ابو محمد 1989/08/28المير

الله    676 عبد ابراهيم ناصر 1987/07/16المير

اسماعيل   677 محمود محمد 1984/04/17النصارى

الرحمن    678 عبد شمروخ محروس 1986/10/01الباشا

بسطوروس   679 مفرح جرجس 1982/05/02البطل

اسماعيل    680 الدين نور خلف اسلميه 1981/11/19التعلب دراسات
محمد    681 الكريم عبد محمود 1983/05/04التهامى

حسين   682 الحامدى جابر اسلميه 1989/01/01الحامدى دراسات
سيد   683 احمد ابراهيم 1990/03/11الحسن

محمد   684 محمود جمال 1990/06/11الحسناء
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ابراهيم   685 محمد ابراهيم 1986/08/01الحسين

محمد    686 طه صفوت احمد 1986/11/10الحسين

محمد    687 طه محمد احمد 1988/01/09الحسين

محمد   688 محمود على اسلميه 1989/01/02الحسين دراسات
سيد   689 محمد احمد اسلميه 1982/04/06الحسينى دراسات
العزيز      690 عبد العاطى عبد الحميد عبد 1990/03/03الحسينى

على   691 سالم فهمى 1980/11/05الحسينى

على    692 الدين سعد السيد 1964/01/26الخولى

ادم   693 ابراهيم محمد 1987/03/30الديب

ابوالقاسم    694 الراعى الباسط عبد اسلميه 1990/09/18الراعى دراسات
بدروس   695 عزيز موريس 1984/02/01الرومانى

العال    696 عبد تمام فنجرى 1983/10/31الزعيم

ابراهيم   697 رمضان احمد اسلميه 1985/01/01الزهراء دراسات
الخالق      698 عبد السميع عبد الدين صلح اسلميه 1991/01/01الزهراء دراسات
عقل    699 الزهرى العظيم عبد 1988/01/20الزهرى

ابراهيم   700 الزهرى مخيمر 1983/08/25الزهرى

ابوالحسن   701 حسوبه انور اسلميه 1985/07/10السبع دراسات
السيد   702 موسى السيد 1988/09/15السماحى

سالم   703 توفيق مرزوق 1980/02/01السمان

الحسن     704 ابو السيد الحسن ابو 1981/10/22السيد

فراج   705 قاسم جمال 1987/12/06السيد

محمود   706 محمد رشاد 1982/01/01السيد

غرباوى   707 السيد رشدى 1986/02/05السيد

محمد   708 السيد سالم 1984/04/02السيد

قناوى   709 بخيت سعد 1982/05/08السيد

الغفار    710 عبد صابر صابر اسلميه 1975/08/30السيد دراسات
العال     711 عبد العربى الحميد عبد 1978/02/03السيد

الرحيم    712 عبد ربيعى على 1986/02/10السيد

محمد   713 حافظ فتحى 1986/03/05السيد

عثمان   714 السيد محمد 1974/03/14السيد

عطا   715 السيد محمد اسلميه 1988/04/16السيد دراسات
الحافظ    716 عبد السيد محمود 1986/06/24السيد

سلمه    717 المجيد عبد محمود 1980/11/01السيد

قرنه   718 محمد محمود 1982/10/03السيد

على   719 محمد السيد 1991/10/01الشاورى

مسلم   720 على محمد 1984/05/21الشربينى

زيدان    721 العظيم عبد محمد 1983/11/27الشريف

احمد    722 الرحمن عبد امام 1991/07/13الشيماء

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
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محمد   723 المير عثمان 1991/03/02الشيماء

السيد    724 الوفا ابو على 1978/12/07الشيماء

السيد   725 موسى على 1989/07/01الشيماء

محمود    726 العزايم ابو لطفى اسلميه 1982/10/09الشيماء دراسات
احمد   727 السيد محمد 1990/01/29الشيماء

عبدالرحمن   728 محمود ممدوح 1988/09/11الشيماء

جوده   729 احمد ثابت اسلميه 1982/11/23العارف دراسات
امام   730 السيد صابر 1975/02/17العارف

احمد    731 العارف ال عبد اسلميه 1982/01/16العارف دراسات
محمد   732 على محمد 1987/10/11العارف

حسن    733 المجيد عبد احمد 1988/01/17الفت

ابواليمين   734 نصيف العريان 1991/07/15الفت

محمد   735 ابراهيم محمود 1992/02/15الفت

محمد   736 محمد محمود 1980/03/29الفت

السيد    737 احمد عنتر بال 1989/01/14المعتصم

السيد   738 عيسى السيد اسلميه 1984/10/01النادى دراسات
محمد   739 ابوزيد البدرى عمالية 1991/08/23الهام جامعة
سرجيوس   740 خليل اميل 1979/11/24الهام

برى   741 محمد برى 1990/01/01الهام

طلب   742 حمدان شعبان 1989/04/05الهام

قاسم   743 فرج محمد 1990/05/10الهام

العال    744 عبد الغنى عبد 1982/12/28الهانى

عثمان     745 العال عبد عربى هاشم 1989/03/10ام

مهران    746 نجدى ماجد هاشم 1992/02/09ام

محمد   747 حسن السيد 1983/10/18امال

احمد    748 الراضى عبد عامر 1991/02/01امال

خليل    749 الكريم عبد عثمان اسلميه 1990/03/09امال دراسات
مساك   750 جاد فريد 1992/08/10امال

غطاس   751 عجيب وجيه 1980/08/14امال

احمد   752 صابر البدرى 1991/01/01امانى

سدراك   753 ثابتزارع 1999/11/19امانى

معروف   754 احمد رفاعى 1983/11/25امانى

محمد    755 طه العابدين زين 1989/02/21امانى

على    756 الرحمن عبد صفوت 1988/01/05امانى

عوض   757 لبيب عدلى 1974/02/08امانى

مجاهد   758 نصحى فارس 1992/07/21امانى

العال    759 عبد السيد محمد اسلميه 1986/11/15امانى دراسات
الموجود     760 عبد الحافظ عبد محمد 1983/01/07امانى

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
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الجواد    761 عبد همام محمد 1986/12/13امانى

محمد   762 محمد محمود 1991/12/01امانى

القادر    763 عبد احمد مصطفى اسلميه 1991/09/10امانى دراسات
الحميد     764 عبد النعيم عبد ناصر 1991/06/15امانى

موسى   765 نجيب رافت 1989/11/05امجد

سلمه   766 رياض صفوت 1988/01/17امجد

محمد   767 عثمان محمد 1973/06/03امجد

السيد   768 جاد نعيم 1976/11/30امجد

الله    769 عبد محمد السيد اسلميه 1990/02/01امل دراسات
عثمان   770 محمد السيد 1992/10/10امل

عوض   771 الضبعراشد 1988/07/09امل

عيسي   772 على النص 1989/08/16امل

محمد    773 الرحيم عبد شعبان اسلميه 1989/09/17امل دراسات
همام    774 احمد الله عبد 1982/03/09امل

الموجود     775 عبد احمد الموجود عبد 1987/11/02امل

رضوان   776 ابوعمره عشرى 1976/01/28امل

الرحيم    777 عبد صادق على 1988/08/01امل

محمود   778 محمد محمد اسلميه 1976/03/23امل دراسات
الحميد    779 عبد محمد مختار اسلميه 1990/05/07امل دراسات
محمود    780 الدين نور السيد 1989/02/18امنه

الراضى      781 عبد الله عبد الجابر عبد 1980/10/02امنه

اللطيف    782 عبد احمد عمر اسلميه 1980/02/02امنه دراسات
سليمان    783 الرحمن عبد محمد 1987/07/15امنه

عثمان    784 محمد محمد فتحى 1992/04/07امنيه

المجيد       785 عبد الراضى عبد الدين صلح محمد 1988/11/04امنيه

الكريم    786 عبد السيد ممدوح 1986/07/10امنيه

الرحيم     787 عبد احمد محمد ال 1986/01/28امه

عثمان   788 الضبع البدرى اسلميه 1991/01/27اموره دراسات
اسطفانوس   789 فوزى مجدى 1987/07/22امير

محمد   790 شكرى محمد 1974/10/29امير

عسكر      791 محمد السيد الرب جاد احمد 1991/10/01اميره

محمد   792 صديق الدسوقى 1990/09/15اميره

محمد   793 حسين السيد 1992/04/05اميره

مغربى   794 منصور السيد 1981/03/17اميره

حكيم   795 عبده ايوب 1991/07/18اميره

شرقاوى    796 العليم عبد حامد اسلميه 1991/09/12اميره دراسات
حامد    797 الوهاب عبد حامد اسلميه 1985/02/15اميره دراسات
على    798 العظيم عبد حسين 1990/01/28اميره

اداب. ل
اداب. ل
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السيد    799 المنعم عبد حسين 1988/03/01اميره

العال    800 عبد احمد شعبان 1991/06/04اميره

يوسف    801 حسن الحميد عبد 1991/12/14اميره

الواحد     802 عبد محمد الحميد عبد 1993/01/01اميره

محمد   803 حريز عبدال 1992/03/13اميره

محمود    804 الحميد عبد عثمان 1991/02/01اميره

مشرقى   805 شفيق فايق 1991/09/30اميره

احمد     806 القادر عبد ال فتح 1989/05/25اميره

احمد    807 البدرى محمد فتحى 1991/02/02اميره

محمد    808 المجد ابو محرم اسلميه 1988/10/13اميره دراسات
محمد   809 احمد محمد 1986/07/27اميره

محمد    810 الحميد عبد محمد 1992/09/26اميره

اسماعيل    811 العزيز عبد محمد 1988/01/01اميره

حفنى    812 الدين علء محمد 1989/09/15اميره

سرور    813 احمد فوزى محمد 1990/10/27اميره

ابوزيد   814 محمود محمد 1986/11/29اميره

السيد   815 نجيب محمد 1987/03/04اميره

محمد   816 وحشى محمد 1990/11/01اميره

الرحمن    817 عبد جاد محمود اسلميه 1991/02/01اميره دراسات
مصطفى   818 فوزى مصطفى 1981/11/14اميره

ابراهيم    819 ال عبد طلعت 1990/03/18اميل

اندراوس   820 عزيز عاطف 1984/11/11اميل

صليب   821 اسرائيل مجاهد 1983/03/06اميل

لوقا   822 بشاى نبيل 1988/10/20اميل

محمد   823 خليل احمد اسلميه 1989/04/02اميمه دراسات
خليفه   824 عرابى حمزه 1984/12/10اميمه

فراج   825 عزت مصطفى 1978/12/19اميمه

السيد   826 امين امجد 1989/09/10امين

رزق   827 امين ثروت 1984/03/25امين

حسين   828 امين قدرى 1975/03/12امين

محمد    829 امين الدين كمال اسلميه 1982/11/29امين دراسات
ادم   830 محمد خلف اسلميه 1988/09/15امينه دراسات
احمد    831 الدين زين جمال 1992/02/18ان

عوض    832 عيسى ال عبد اسلميه 1983/04/20انتصار دراسات
صبره   833 احمد محمود 1982/02/14انتصار

كيلنى   834 عنانى محمود اسلميه 1985/02/25انتصار دراسات
نجيب   835 حسنى ايميل 1991/02/04انجى

سعيد    836 ال سعد ثابت 1990/11/03انجى
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فلتس   837 دميان ثروت 1991/09/05انجى

الملك    838 عبد لمعى جرجس 1993/03/15انجى

عازر   839 زكى جمال 1991/05/12انجى

قلد   840 محروس جمال 1990/10/10انجى

جندى   841 عياد سمير 1990/08/13انجى

الملك    842 عبد ذكى ظريف 1990/03/01انجى

فلتس   843 سعد عزت 1992/02/08انجى

ابراهيم   844 فهمى ماهر 1985/11/23انجى

سعيد   845 عزمى مرقص 1990/02/17انجى

صاروفيم   846 حكيم مكرم 1986/07/12انجى

ال    847 عطا صادق ممدوح 1991/06/20انجى

تيموثاوس   848 فنلى ممدوح 1989/09/17انجى

دميان   849 وصفراغب 1990/08/14انجى

ملك   850 شكرى انور 1991/09/01انجيل

بساده   851 فاروق صفوت 1993/03/21انجيل

المسيح    852 عبد جرس عشم 1986/09/28اندرو

عبيد   853 سامى ماهر 1990/03/28اندرو

يسى   854 فهمى نبيل 1985/07/12اندرو

على    855 احمد الحاج محمد 1984/10/01انس

عطيه   856 بشاى نبيه 1986/02/01انطنيوس

اسحق   857 بشرى نبيل 1987/05/22انطون

يوسف   858 شفيق عياد 1987/12/15انطونى

حنا   859 نجيب خلف 1989/12/03انطونيوس

غطاس    860 الشهيد عبد غالى 1986/08/01انطونيوس

مهدى   861 محمد محروس 1986/03/01انعام

رفاعى   862 الراوى ثروت 1991/06/20انهار

محمد    863 اللطيف عبد احمد 1992/03/01انوار

دياب    864 محمد الهادى عبد اسلميه 1978/01/05انوار دراسات
على   865 محمد خلف 1970/12/27انور

اللطيف    866 عبد محمد احمد 1988/02/05اوركيد

غباشى    867 الحليم عبد احمد اسلميه 1991/01/01ايات دراسات
ابوزيد   868 محمد احمد 1989/07/04ايات

محمود    869 الدين نور السيد 1987/12/12ايات

عبده    870 ال جاب سعيد 1986/10/05ايات

محمود    871 عبده الواحد عبد 1992/04/20ايات

خليفه   872 محمد محروس اسلميه 1990/05/05ايات دراسات
ريحان   873 شحاته محمد 1987/10/21ايات

محمود   874 مصطفى محمود 1990/06/05ايات
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الرحمن    875 عبد ثابت مغيث 1992/08/15ايات

مهران   876 محمدين رفعت 1991/09/14ايثار

منصور   877 فخرى بخيت عمالية 1987/05/19ايرين جامعة
تكل   878 هارون 1986/04/06ايرينرافت

عطيه    879 عزيز المسيح عبد 1985/05/26ايرين

غطاس   880 سعد ماهر 1988/02/13ايرين

بشاى   881 صليب يعقوب 1984/09/09ايرين

افرام   882 هندى يونان 1992/05/08ايرين

عبده    883 كامل الغيط ابو 1988/03/19ايرينى

اسكندر   884 كرم افرايم 1986/04/02ايرينى

الملك    885 عبد بخيت جمال 1990/06/23ايرينى

سلمون    886 داود القص دميان 1991/09/14ايرينى

قرياقوص   887 سامىرمسيس 1985/02/24ايرينى

لطيف   888 رفله طلعت 1985/03/17ايرينى

عوض   889 نصحى ناجى 1989/04/22ايرينى

دميان   890 وصفىراغب 1992/02/22ايرينى

شنوده   891 اسحاق وليم 1988/02/27ايفون

ملك   892 شكرى انور 1988/06/06ايفيلين

ملك   893 عزيز حليم 1984/12/19ايفيلين

بولس    894 القمص تامر فاخر 1990/03/14ايلريا

ميخائيل   895 داود راضى عمالية 1987/09/05ايليا جامعة
عبيد   896 سامى ماهر 1986/11/01ايليا

الحليم    897 عبد اسماعيل ابراهيم اسلميه 1987/06/25ايمان دراسات
محمد   898 محمود ابوالعباس اسلميه 1987/02/02ايمان دراسات
السيد   899 تميم ابوضيف 1989/09/30ايمان

السلم    900 عبد توفيق احمد 1988/07/18ايمان

حسين   901 جاد احمد 1992/02/26ايمان

المولى     902 جاد على ماهر احمد 1983/03/01ايمان

الرسول    903 عبد مختار احمد 1984/07/09ايمان

محمود   904 حمدان السيد 1990/09/05ايمان

الدين    905 كمال السيد العريان اسلميه 1985/03/23ايمان دراسات
عزوز   906 محمد توفيق 1989/08/11ايمان

الغفار     907 عبد العاطى عبد جمال 1990/08/05ايمان

سيد   908 عوض جمال 1992/09/12ايمان

رضوان   909 محمد جمال 1983/01/02ايمان

محمد    910 الحفيظ عبد حازم 1991/05/02ايمان

عمار   911 احمد حسن 1988/11/17ايمان

على   912 احمد حسين 1987/09/22ايمان

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل

تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداب. ل
تربية. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
اداب. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب

حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل



عليا   25مؤهلت من   121

الميلد السمم المؤهلتاريخ
رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

طه   913 محمد حفنى اسلميه 1979/02/17ايمان دراسات
موسى     914 محمد الجابر عبد حمدى اسلميه 1991/01/01ايمان دراسات
احمد   915 جمعه خلف 1991/08/01ايمان

ال     916 جاب ال عبد دسوقى اسلميه 1987/05/28ايمان دراسات
احمد   917 ابراهيم رزق 1986/05/18ايمان

فراج    918 الباسط عبد زكى 1987/09/01ايمان

السيد   919 احمد سيد 1989/11/12ايمان

حسن    920 الدين عز شافعى اسلميه 1978/07/09ايمان دراسات
عساف   921 محمدين صابر 1987/04/22ايمان

محمد   922 ابوالفتوح صلح 1992/02/05ايمان

النجار     923 احمد محمد عمار صلح 1988/10/29ايمان

علم   924 عفيفى عاطف 1990/06/16ايمان

على    925 محمد الحميد عبد 1992/01/30ايمان

سعيد    926 حسن العاطى عبد 1992/04/22ايمان

ابوزيد    927 عثمان الله عبد 1990/07/07ايمان

الحافظ    928 عبد اسماعيل على 1986/02/01ايمان

الليل    929 ابو يوسف على اسلميه 1989/12/20ايمان دراسات
العال    930 عبد ابوسته عيد 1991/09/24ايمان

عطيه   931 خلف فؤاد 1991/02/14ايمان

هاشم   932 على فتحى 1989/02/08ايمان

السيد   933 محمد فتحى 1991/03/15ايمان

متولى    934 السميع عبد فهمى 1985/07/28ايمان

الله    935 عبد السمان كامل 1981/12/01ايمان

العزيز    936 عبد عزوز كمال 1990/06/25ايمان

بهنس   937 محمد ماهر 1991/05/04ايمان

حنين   938 فوزى مجدى 1992/04/08ايمان

احمد   939 بدوى محمد 1982/03/31ايمان

ال    940 عبد حسن محمد 1991/04/01ايمان

الجواد     941 عبد الجيد عبد محمد 1986/09/03ايمان

ال     942 عبد الحميد عبد محمد 1982/05/26ايمان

محمود    943 الرحمن عبد محمد 1989/02/05ايمان

الحميد    944 عبد فتحى محمد 1990/07/23ايمان

احمد   945 فواز محمد 1985/05/31ايمان

الحمد    946 ابو محمود محمد اسلميه 1984/11/18ايمان دراسات
محمد   947 مرزوق محمد 1989/07/26ايمان

الجيد     948 عبد محمد نجيب محمد 1983/11/25ايمان

الغنى     949 عبد مصطفى نجيب محمد 1986/09/01ايمان

حسانين   950 بدوى محمود 1989/10/01ايمان
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محمد    951 اللطيف عبد محمود 1991/09/30ايمان

محمد   952 محمد محمود 1990/01/13ايمان

مراد   953 السيد مراد 1982/11/22ايمان

فهمى   954 وافى مشرف 1988/12/12ايمان

خضيرى    955 الدين سعد ممدوح 1991/01/01ايمان

سوريال   956 عزيز منير 1990/07/05ايمان

عمر   957 حسين احمد اسلميه 1987/01/01ايمن دراسات
حنا   958 فرج اشحاته 1990/02/05ايمن

احمد   959 محمد السيد 1985/06/29ايمن

احمد   960 محمد جاد 1983/03/14ايمن

احمد   961 حسين جمال 1986/01/01ايمن

حبيب   962 شفيق رياض 1973/07/08ايمن

محمد   963 محمود صلح 1980/04/12ايمن

على   964 محمود عادل اسلميه 1987/11/23ايمن دراسات
على    965 احمد الحكيم عبد 1981/03/29ايمن

على    966 احمد الستار عبد 1976/07/13ايمن

المجيد     967 عبد مهدى العال عبد 1987/03/05ايمن

محمد   968 حفنى عثمان 1989/01/01ايمن

محمد   969 فؤاد على 1991/04/01ايمن

مشرقى   970 شفيق فايق 1987/09/15ايمن

محمد   971 ذكى فتحى 1983/01/08ايمن

محمد    972 الحميد عبد فتحى 1986/02/25ايمن

فراج   973 ابراهيم فراج اسلميه 1982/02/10ايمن دراسات
عجايبى   974 جبره ماهر 1990/01/24ايمن

احمد    975 سيد احمد محمد 1988/11/03ايمن

محمد    976 الدين سعد محمد 1983/12/05ايمن

رزق   977 شكرى محمد 1986/11/15ايمن

همام    978 المجيد عبد محمود 1985/04/02ايمن

عطيه   979 عزيز منير 1989/08/23ايمن

الله      980 عبد الراضى عبد الدين نصر 1992/06/01ايمن

محمد   981 صادق ابراهيم 1988/03/04ايناس

احمد   982 محمد احمد 1987/11/03ايناس

عثمان   983 صلح حلمى 1990/11/26ايناس

الرحيم    984 عبد ابراهيم عبده 1990/10/30ايناس

على   985 حسن عرفه 1991/08/13ايناس

بولس   986 نجيب عزت 1983/09/01ايناس

احمد   987 محمود محمد 1988/10/01ايناس

اللطيف    988 عبد احمد ابراهيم 1988/06/06ايه
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احمد   989 السيد احمد 1990/06/23ايه

عابدين   990 احمد اشرف 1992/10/30ايه

الرحيم    991 عبد السيد جمال 1992/05/02ايه

المحسن    992 عبد حسن جمال 1991/08/29ايه

حسانين   993 محمود حسين 1992/08/30ايه

احمد    994 محمد عمار صلح 1992/07/07ايه

مرسى   995 فهمى صلح 1991/08/03ايه

تمام    996 السيد الرحمن عبد 1988/09/14ايه

المحسن     997 عبد المجيد عبد محمد 1990/12/13ايه

الغنى    998 عبد محمد محمد 1992/01/17ايه

اسماعيل   999 محمود محمد 1991/09/01ايه

حسانين    1000 ضيف ابو محمود 1990/11/10ايه

احمد   1001 محمود مصطفى 1990/01/01ايه

محمد   1002 محمد احمد 1984/12/01ايهاء

حسين    1003 محمد محمد احمد 1989/11/19ايهاب

يوسف   1004 فارس ايليا 1991/11/28ايهاب

رضوان    1005 حسن الكريم جاد 1985/05/05ايهاب

بكرى    1006 احمد ال خلف 1985/05/15ايهاب

جرس   1007 كامل رشاد 1979/06/17ايهاب

يوسف   1008 عيسى رومانى 1980/12/04ايهاب

اسحق   1009 صادق صابر 1988/02/07ايهاب

احمد    1010 النعيم عبد طه عمالية 1988/01/02ايهاب جامعة
بطرس   1011 فليب عاطف 1982/09/05ايهاب

ميخائيل   1012 اندراوس عزيز 1982/02/27ايهاب

عباس   1013 محمد على 1987/09/07ايهاب

محمد   1014 محمد على 1988/09/15ايهاب

القاضى     1015 الرحيم عبد احمد ماهر 1987/02/03ايهاب

منصور   1016 احمد محمد عمالية 1989/02/13ايهاب جامعة
الوارث    1017 عبد متولى محمد 1976/02/20ايهاب

بطرس    1018 روفائيل ابراهيم محيى 1988/05/27ايهاب

تاوضروس   1019 فتحى ممدوح 1990/01/22ايهاب

نصير   1020 يوحنا جرجس 1989/08/15باسم

مصطفى    1021 الغنى عبد حسين 1987/10/01باسم

ال    1022 رزق سابا سامح 1985/11/22باسم

شحاته   1023 خله شهدى عمالية 1986/09/07باسم جامعة
احمد    1024 محمد محمود عزت اسلميه 1987/02/04باسم دراسات
شنوده   1025 وهبه فرايز 1988/07/30باسم

محمد   1026 الصادق كمال 1987/10/05باسم
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تاودروس   1027 بخيت كمال 1990/01/07باسم

شلبى   1028 يعقوب ميخائيل 1984/10/25باسم

احمد   1029 محمد خيرى 1987/10/03باهر

على    1030 محمد الدين صلح 1990/02/19باهى

عبده   1031 بشرى نادى 1987/05/09باهى

محمود    1032 ناصر جلل محمد 1987/11/01بثينه

محمد    1033 الرحيم عبد احمد 1979/10/22بخيت

بخيت   1034 احمد سليم اسلميه 1980/12/25بخيت دراسات
الرحيم     1035 عبد محمد العنين ابو اسلميه 1982/08/21بخيته دراسات
احمد    1036 الحليم عبد احمد 1991/07/04بخيته

ابوزيد     1037 الحميد عبد القادر عبد اسلميه 1982/09/04بخيته دراسات
محمود   1038 سليم محمد 1988/12/19بخيته

محمداحمد   1039 الجواد عبد 1989/04/16بدرو

احمد   1040 خلف شعبان 1989/08/26بدريه

احمد   1041 ابواليزيد صالح 1985/03/02بدوى

مكى    1042 احمد الربيع محمد 1987/01/01بسام

الرحمن    1043 عبد احمد محمود اسلميه 1988/09/13بسام دراسات
محمد   1044 على احمد اسلميه 1992/01/01بسمه دراسات
احمد   1045 محمود احمد 1988/11/04بسمه

السيد   1046 حافظ السيد 1992/02/10بسمه

محمد   1047 خلف السيد 1992/02/20بسمه

الحميد     1048 عبد احمد انور 1986/03/07بسمه

قناوى    1049 رضوان الرازق عبد 1988/03/12بسمه

الرحيم     1050 عبد حسين الشكور عبد 1989/01/11بسمه

فتحى   1051 محمد عصمت 1989/10/01بسمه

محمود    1052 الزهرى احمد فتحى 1985/08/20بسمه

احمد    1053 الدين جمال ماهر اسلميه 1990/01/15بسمه دراسات
على    1054 ال عبد مجدى 1989/09/18بسمه

حسين   1055 احمد محمد 1992/10/13بسمه

عرابى    1056 الحميد عبد محمد 1988/12/01بسمه

احمد   1057 محمد محمود 1991/07/05بسمه

يونس   1058 مرعى يونس 1992/03/01بسمه

مراد     1059 الله عبد الرحمن عبد اسلميه 1990/02/28بشاتى دراسات
مجلع   1060 راغب وجيه 1983/03/12بشاى

بنيامين    1061 الرب جاد امين 1985/11/19بطرس

يعقوب   1062 القس تادرس 1990/02/26بطرس

خير   1063 عزيز 1988/05/14بطرسرمسيس

محمد   1064 بكرى عاطف 1977/05/21بكرى

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
وفنادق . ب سياحه
تجارة. ب
اداب. ل
تربية. ب

اجتماعيه . ب خدمه

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
اعلم. ب

تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تربية. ب
حقوق. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
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بدوى   1065 بكرى محمد 1988/10/09بكرى

خليل   1066 عبيد خليل 1990/05/06بلل

الدين    1067 نور على نادر 1982/11/29بليغ

الغنى     1068 عبد حامد احمد الدين 1987/10/01بهاء

احمد    1069 محمد احمد الدين 1990/01/01بهاء

ال     1070 عبد رشوان خلف الدين 1984/11/14بهاء

ال      1071 عبد العربى الدين سراج الدين 1979/10/01بهاء

مسلم    1072 محمد عنتر الدين 1986/07/01بهاء

محمد    1073 السيد محمد الدين 1987/11/29بهاء

حسين    1074 جاد محمد الدين 1985/10/01بهاء

ال     1075 جاد محمد محمود الدين 1988/10/12بهاء

محمد    1076 محمد مصطفى الدين 1984/08/28بهاء

ال    1077 عبد عزيز رفعت 1978/05/15بهاء

الله    1078 عبد هلل صلح 1984/09/02بهاء

محمد    1079 الجواد عبد محمد 1985/09/15بهاء

محمود    1080 الحميد عبد محمد اسلميه 1986/11/29بهاء دراسات
خليفه   1081 محمد خليفه اسلميه 1984/07/27بوسى دراسات
مزيد   1082 محمود مرتضى 1986/01/12بوسى

بطرس   1083 لوقا جرجس 1990/05/10بول

شاكر   1084 هنرى رمسيس 1989/11/07بول

تكل   1085 لبيب صدقى 1992/03/22بول

مجلع   1086 شوقى فريد 1991/03/01بول

فهمى   1087 شوقى مجدى 1991/12/24بول

بساده   1088 انور ايليا 1990/09/07بولس

نخله   1089 جرجيوس سمير 1985/02/21بولس

مجلع   1090 شفيق اميل 1990/10/15بيتر

خير   1091 قمصان بخيت 1988/09/10بيتر

بطرس   1092 تناغو جرجس 1988/01/02بيتر

بخيت   1093 موسى خلف 1984/05/20بيتر

يؤنس   1094 تادرس رمسيس 1986/09/06بيتر

جندى   1095 رياض زكريا 1985/05/10بيتر

جنيدى   1096 خليل صبحى 1983/05/14بيتر

عزيز   1097 موريس عادل 1987/07/19بيتر

سند   1098 شكرى عزت 1992/08/01بيتر

ابراهيم   1099 جرجس عطا 1986/10/01بيتر

بسطا   1100 شاكر فؤاد 1980/01/07بيتر

بشاى   1101 دانيال فاروق 1988/09/04بيتر

بخيت   1102 جابر فوزى 1981/09/14بيتر

حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
زراعه. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
زراعه. ب
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم

اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
هندسة. ب
تربية. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
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شنوده   1103 كامل مجدى 1991/08/22بيتر

سيداروس   1104 يعقوب مسعود 1984/09/09بيتر

بقطر   1105 نظير مكرم 1987/12/12بيتر

ميخائيل    1106 بطرس القس ميشيل 1982/11/12بيتر

قلدس   1107 هندى نعيم 1991/01/01بيتر

جورجى   1108 سامى يوسف 1989/08/20بيتر

بدوانى   1109 عزت بخيت 1986/02/22بيشوى

حبيب   1110 فوزى زكريا 1990/11/20بيشوى

خله   1111 عزمى ظريف 1989/05/22بيشوى

ال     1112 جاد ميخائيل المسيح عبد 1989/02/15بيشوى

صليب    1113 بباوى الملك عبد 1988/04/20بيشوى

ثابت   1114 راغب فؤاد 1988/05/24بيشوى

سرجه   1115 فؤاد لطفى 1991/08/05بيشوى

اسطفانوس   1116 فوزى مجدى 1985/08/30بيشوى

اسحق   1117 لبيب مكرم 1986/12/07بيشوى

محروس   1118 صابر ممدوح 1992/03/22بيشوى

سلمه    1119 ال جاد ميلد 1988/10/10بيشوى

مجلع   1120 حنا نعيم 1988/05/24بيشوى

احمد   1121 عيسى ابوضيف اسلميه 1985/07/01بيومى دراسات
محمود   1122 هاشم على 1985/07/15تامر

الرحمن     1123 عبد محمد الرحمن عبد 1977/01/12تغريد

موسى   1124 كمال محمد 1990/09/29تغريد

حسين   1125 احمد محمود 1984/08/25تمام

يوسف   1126 بنيامين 1982/03/10تهانىرمسيس

على    1127 الفتاح عبد محمد 1991/06/20تهانى

بخيت   1128 عوفى رفعت 1982/04/02توماس

ميخائيل   1129 الديب سمير 1988/10/01توماس

تاوضروس   1130 ايلياس شمشون 1986/07/01توماس

عمر   1131 محمود حسن اسلميه 1984/07/14تيسير دراسات
احمد   1132 محمد عدنان اسلميه 1989/11/20تيسير دراسات
احمد   1133 على محمد 1986/09/01تيسير

المولى    1134 عبد جلل نصر 1965/10/11تيسير

الرحمن    1135 عبد ثابت احمد 1991/05/13ثابت

غباشى    1136 الحليم عبد احمد اسلميه 1992/01/01ثاره دراسات
الحليم     1137 عبد المبدى عبد رفعت 1987/08/13ثروت

فنوس   1138 حنا صبرى 1982/12/06ثروت

عرفات   1139 نجدى محمد 1990/02/25ثروت

شنوده    1140 الملك عبد نظير عمالية 1985/10/01ثروت جامعة

تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
هندسة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم

زراعه. ب
انسانيه . ب دراسات
تجارة. ب
وفنادق . ب سياحه
تربية. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل

تجارة. ب
علوم. ب
تجارة. ب

حقوق. ل
اداب. ل
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ابراهيم   1141 احمد السيد 1986/11/03ثريا

خيليل   1142 ابراهيم سمير 1985/07/14ثوميه

احمد   1143 على احمد 1980/11/21جاد

عبده   1144 عزيز صليب 1975/06/01جاكلين

ال    1145 عطا مكرمراضى 1988/09/17جاكلين

بشاى   1146 تامر نصحى 1986/01/11جاكلين

شنوده   1147 اسحق وليم 1986/01/25جاكلين

ميخائيل   1148 جبره ميخائيل 1983/09/08جبره

معوض   1149 احمد احمد 1971/03/04جبريل

على   1150 السيد احمد 1984/10/23جبريل

على     1151 الدين سعد الحميد عبد 1989/02/05جبريل

عطيه   1152 رياض اسحق 1989/08/14جرجس

شلبى   1153 موسى برسوم 1991/01/30جرجس

خليل   1154 ميرهم حربى 1988/10/02جرجس

بشاره   1155 مريد 1990/09/01جرجسراتب

حنا   1156 حلمى 1991/08/10جرجسرافت

نسيم   1157 شفيق سامح 1989/04/04جرجس

ال     1158 عبد الشهيد عبد شنوده 1987/10/08جرجس

شنوده   1159 فخرى شنوده 1990/01/19جرجس

مساك    1160 اليمين ابو عزيز 1989/06/29جرجس

بوس   1161 ناشد عطا 1991/08/03جرجس

زكى   1162 امين فارس 1991/10/15جرجس

الملك    1163 عبد حلمى فوزى 1991/02/16جرجس

غبريال   1164 ملك لطيف 1991/05/14جرجس

يوسف   1165 جرجس موريس 1987/07/19جرجس

حنا   1166 ايوب ناجح 1984/06/16جرجس

ابادير   1167 حليم نشات 1988/12/18جرجس

ايوب   1168 يوسف نمر 1980/09/01جرجس

شاكر   1169 ثروت وليم 1987/08/24جرجس

شاهين   1170 محمود حسن 1983/02/25جعفر

احمد   1171 محمد خليفه 1987/05/10جلل

محمد    1172 احمد حمدان ابراهيم اسلميه 1986/09/11جمال دراسات
دياب     1173 اللطيف عبد عصمت احمد 1988/08/01جمال

عثمان   1174 محمد زكريا 1982/01/23جمال

الرحيم      1175 عبد ال عبد العظيم عبد 1986/03/15جمال

الرحيم     1176 عبد محمد الناصر عبد 1985/12/14جمال

ال    1177 عبد احمد عطيه 1983/10/01جمال

عطيه   1178 محمد على 1990/06/05جمال

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
زراعه. ب
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تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
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حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
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تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداب. ل
اداب. ل
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عزب   1179 محمد فهمى اسلميه 1982/01/01جمال دراسات
محمد   1180 احمد لطفى اسلميه 1980/01/06جمال دراسات
الرحمن    1181 عبد ابراهيم محمد 1987/09/03جمال

حسن    1182 محمد احمد محمد 1979/10/08جمال

على   1183 حسن محمد 1981/10/20جمال

على   1184 احمد مجاهد 1986/04/20جمعه

محمد   1185 السيد السيد اسلميه 1982/02/24جملت دراسات
عيسى    1186 الصادق عبد الراوى 1981/11/01جميل

جاد   1187 عزمى عدلى 1985/05/03جميل

سعيد   1188 اندراوس عطا 1970/11/17جميل

عشماوى     1189 ال رزق ال وهب 1980/02/03جميل

اللطيف     1190 عبد البارى عبد محمود اسلميه 1981/07/25جميله دراسات
على   1191 حسن ابراهيم 1989/10/20جهاد

المقدم     1192 محمد الفتاح عبد احمد اسلميه 1982/02/20جهاد دراسات
حجازى   1193 فرغلى احمد 1986/06/19جهاد

الغنى     1194 عبد الوهاب عبد عادل اسلميه 1991/11/01جهاد دراسات
الفتوح     1195 ابو محمد التواب عبد 1989/01/01جهاد

اسماعيل    1196 امين القادر عبد اسلميه 1989/10/22جهاد دراسات
حسن   1197 على محمد 1991/10/27جهاد

عابدين   1198 نوح محمد 1991/09/14جهاد

مغيث   1199 على ناصر اسلميه 1989/11/20جهاد دراسات
سمعان   1200 خلف رضا 1988/09/28جورج

جرجس    1201 سبع المسيح عبد 1983/12/25جورج

ساويرس   1202 بخيت عيسى 1983/11/12جورج

تامر   1203 سليدس محروص 1990/02/08جورج

ال    1204 عطا شفيق مكرم 1974/09/06جورج

سعيد   1205 ذكى نجيب 1981/01/12جورج

فتلتس   1206 فتحى نشات 1990/04/01جورج

داود   1207 ابوالخير يوسف عمالية 1983/12/20جورج جامعة
يسى    1208 جيد نصيف ثروت 1992/05/01جورجينا

اسحق   1209 جرجس اسحق 1986/09/28جوزفين

نصير   1210 فهمى زخارى 1989/04/01جوزفين

مكسيموس    1211 المسيح عبد عدلى 1973/11/17جوزيف

سدراك   1212 زخارى منير 1977/11/24جوزيف

12131977/11/24

اسحاق   1214 برزى اسحاق 1980/01/01جون

الملك    1215 عبد نجيب جمال 1983/09/21جون

ايوب   1216 عياد جميل 1989/01/01جون

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب

اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

اداب. ل

اداب. ل

زراعه. ب

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب

اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

سدراك    زخارى منير جميله . ب. جوزيف فنون
حقوق. ل
زراعه. ب
حقوق. ل
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مجلع   1217 جرس حرز 1983/02/27جون

نخنوخ   1218 يوسف وصفى 1990/11/01جون

اسكاروس   1219 ابراهيم مشيل 1982/01/06جيمى

الرحمن     1220 عبد الحفيظ عبد جمال 1990/02/18جيهاد

على   1221 غالب احمد 1981/08/08جيهان

العدوى    1222 الرحيم عبد محمد 1977/08/13جيهان

احمد   1223 السيد احمد 1990/08/08حاتم

ال     1224 عبد محمد سرى احمد 1986/05/05حاتم

ال     1225 وهبه الحميد عبد احمد اسلميه 1987/10/01حاتم دراسات
ال    1226 جاد محمد احمد 1978/04/23حاتم

سلمه   1227 محمد احمد 1984/09/30حاتم

اللطيف    1228 عبد محمد رضوان 1989/06/25حاتم

الرب     1229 جاد خليفه اللطيف عبد 1983/11/27حاتم

احمد     1230 الرحيم عبد المنعم عبد 1982/08/17حاتم

المولى     1231 عبد احمد المولى عبد 1985/02/05حاتم

محمد   1232 صديق محمد 1983/10/24حاتم

محمد    1233 الرحمن عبد محمد 1980/02/06حاتم

احمد   1234 على محمود 1986/05/10حاتم

حارس    1235 السيد صدقى تحسين 1990/08/20حارس

ال     1236 عبد محمد سرى احمد اسلميه 1984/02/09حازم دراسات
السلم    1237 عبد محمد السمرى 1987/02/18حازم

على    1238 النعيم عبد السيد 1987/02/14حازم

فرج   1239 محمود القطان 1986/04/02حازم

اسماعيل   1240 احمد امين 1981/12/23حازم

العال    1241 عبد عباس عاصم 1988/03/09حازم

الرحيم     1242 عبد صادق الباسط عبد 1989/09/21حازم

خليفه    1243 يوسف الرحمن عبد 1990/10/23حازم

حارس     1244 اللطيف عبد المنعم عبد 1980/01/01حازم

ابراهيم    1245 جابر الوكيل عبد 1991/07/09حازم

حسين   1246 ابوجامع عزت 1976/11/06حازم

الظاهر     1247 عبد الرازق عبد فوزى 1985/09/14حازم

الرحيم    1248 عبد احمد محمد 1986/11/02حازم

حسن   1249 حسين محمد 1990/08/02حازم

السيد   1250 طه محمد 1987/09/09حازم

احمد   1251 محمد محمد 1989/11/14حازم

احمد   1252 احمد محمود 1983/08/23حازم

العل    1253 ابو فضل السايح 1980/01/01حامد

السميع    1254 عبد محمود بكرى 1990/07/14حامد

تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداب. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
زراعه. ب
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
تربية. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
اداب. ل
علوم . ب دار
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
زراعه. ب
وفنادق . ب سياحه
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سليمان   1255 صديق سعد 1989/02/01حامد

احمد   1256 عيسى صابر 1987/01/01حامد

مهران    1257 حامد الحى عبد 1989/01/30حامد

الرحمن    1258 عبد حامد محمد 1977/11/20حامد

على    1259 الرحيم عبد محمد 1982/03/13حامد

جوده   1260 حبيب شفيق 1985/05/29حبيب

احمد   1261 حجازى احمد 1990/10/10حجازى

حربى   1262 احمد محمد اسلميه 1975/04/11حربى دراسات
سالم   1263 يوسف السيد اسلميه 1990/09/22حريه دراسات
احمد    1264 محمد الحمد ابو 1990/07/23حسام

احمد   1265 حسن احمد 1990/10/01حسام

طه   1266 زكى احمد عمالية 1980/08/13حسام جامعة
الرحيم     1267 عبد الحمد ابو البدرى 1982/03/01حسام

12681985/01/01

الرحيم      1269 عبد حسن الناصر عبد الدين 1984/07/07حسام

سنوسى    1270 العياش محمد الدين عمالية 1977/09/15حسام جامعة
على    1271 عباس محمود الدين 1988/04/05حسام

العال      1272 عبد الغيط ابو مرتضى الدين 1982/10/19حسام

السيد   1273 الحسك السيد 1990/02/19حسام

الرحمن    1274 عبد ثابت السيد 1978/10/01حسام

احمد   1275 السيد جمال اسلميه 1987/04/25حسام دراسات
حسن   1276 بريدى حسن 1986/03/01حسام

محمد    1277 الحق عبد حسن 1989/02/27حسام

محمد   1278 مدنى حسن 1983/08/01حسام

مروان    1279 المعطى عبد 1991/09/28حسامرافت

صبره    1280 المجيد عبد صبره 1981/08/14حسام

احمد     1281 على محمد الرحيم عبد 1985/09/12حسام

عثمان    1282 ثابت النبوى عبد 1990/05/14حسام

الرحيم    1283 عبد احمد على 1986/12/09حسام

محمود    1284 الرحيم عبد على 1986/01/01حسام

المنعم     1285 عبد النعيم عبد فتحى 1986/03/15حسام

ابراهيم   1286 محمد فتحى 1989/09/21حسام

الرحيم    1287 عبد السيد قاسم 1992/02/23حسام

خليل    1288 المعاطى ابو كمال اسلميه 1990/04/08حسام دراسات
حماده   1289 احمد كمال عمالية 1985/04/05حسام جامعة
اللطيف    1290 عبد محمد كمال 1983/03/22حسام

العزيز    1291 عبد البدرى محمد اسلميه 1988/03/23حسام دراسات
احمد   1292 السيد محمد 1984/01/14حسام

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
تجارة. ب

زراعه. ب
حسين    محمد البدرى حقوق. ل. حسام

تجارة. ب

تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
وفنادق . ب سياحه

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه

تربية. ب
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احمد     1293 الحميد عبد طاهر محمد 1987/01/24حسام

شعيب     1294 احمد الرؤف عبد محمد 1989/09/19حسام

محمد    1295 الرحمن عبد محمد 1992/05/16حسام

محمد   1296 على محمد اسلميه 1989/01/01حسام دراسات
هاشم   1297 محمد محمد 1988/08/28حسام

محمد   1298 مصطفى محمد عمالية 1988/07/12حسام جامعة
محمد   1299 حسين مصطفى 1988/08/30حسام

مبارك    1300 محمد على يوسف 1977/11/28حسام

محمد   1301 حسانين محمد اسلميه 1986/03/01حسانين دراسات
السيد   1302 حسانين محمود 1989/03/26حسانين

احمد    1303 حسن الوفا ابو 1988/05/07حسن

هللى   1304 حسن احمد 1984/10/07حسن

السيد    1305 الرحمن عبد احمد اسلميه 1982/07/01حسن دراسات
بخيت     1306 على الصبور عبد البنا 1991/03/25حسن

احمد   1307 محمود جمال 1981/10/20حسن

احمد   1308 عيسى خلف اسلميه 1983/03/01حسن دراسات
محمد   1309 حسين رضوان 1985/12/15حسن

محمد    1310 مصطفى الدين سعد 1983/10/10حسن

محمد   1311 حسن صلح اسلميه 1985/07/13حسن دراسات
حسانين    1312 احمد الباسط عبد 1981/09/05حسن

سيد    1313 محمد الفتاح عبد 1988/09/29حسن

احمد    1314 محمد اللطيف عبد 1988/01/23حسن

حسن   1315 المعز عبد 1986/02/09حسن

علم   1316 امين علم 1984/02/02حسن

سيد   1317 امين على 1992/02/21حسن

محمد   1318 حسن على 1978/12/28حسن

محمد   1319 احمد فتحى 1986/10/02حسن

احمد    1320 المجيد عبد فتوح 1988/12/01حسن

محمد   1321 محمد فيصل 1986/11/19حسن

على    1322 الفضل ابو محمد 1985/01/07حسن

محمد    1323 ال خلف محمد 1987/11/21حسن

محمد   1324 على محمد 1985/06/01حسن

حسن   1325 هريدى محمد 1986/02/16حسن

جالس   1326 اسماعيل محمود 1983/12/10حسن

عمران   1327 السيد محمود اسلميه 1981/11/07حسن دراسات
ابراهيم    1328 الرؤف عبد محمود 1986/06/15حسن

الرحمن    1329 عبد على محمود 1987/08/01حسن

محمد   1330 على مصطفى 1989/07/16حسن

اداب. ل
حقوق. ل
اداب. ل

حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم

اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
زراعه. ب

هندسة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
تجارة. ب

اداب. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تربية. ب
حقوق. ل
اداب. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
حقوق. ل
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اللطيف     1331 عبد احمد الدين نور 1991/08/05حسن

السيد   1332 محمد امين اسلميه 1989/08/01حسناء دراسات
حسين   1333 فهمى حسن اسلميه 1982/01/10حسناء دراسات
احمد    1334 محمد الرحيم عبد 1989/04/20حسناء

محمود   1335 محمد محمد اسلميه 1986/01/01حسناء دراسات
احمد    1336 حسن الدين نصر 1989/07/19حسناء

السيد   1337 صادق حجاب 1990/06/06حسنه

سالم   1338 ابراهيم حسن 1982/05/08حسنى

يوسف   1339 محمد خلف 1982/12/14حسنى

العارف   1340 احمد شومان 1984/12/13حسنى

توفيق   1341 بدرى عارف 1989/05/16حسنى

عامر     1342 الكريم عبد المنعم عبد 1980/06/05حسنى

محمد   1343 حسين محمد 1986/11/18حسنيه

محمود    1344 حسن الوفا ابو 1976/12/07حسين

ابوالعل   1345 ابواليزيد احمد اسلميه 1981/02/16حسين دراسات
ابوزيد   1346 حسين السيد 1978/08/12حسين

الرحين     1347 عبد عميره الدين جمال 1991/05/20حسين

محمد   1348 حسين حامد 1983/02/23حسين

حسين   1349 محمد سيد 1978/03/20حسين

حسين   1350 محمد صبرى 1986/02/27حسين

الحميد    1351 عبد محمد طه 1990/07/10حسين

المهندس    1352 على ابراهيم على 1987/10/01حسين

مازن    1353 النعيم عبد فؤاد اسلميه 1983/03/18حسين دراسات
حسانين   1354 احمد محمد 1979/02/17حسين

حسن   1355 احمد محمد 1989/07/02حسين

السيد   1356 بدوى محمد 1989/01/01حسين

محمد   1357 حسين محمد 1979/12/01حسين

محمد   1358 مهنى محمود اسلميه 1987/01/05حسين دراسات
حنين   1359 ملك اسعد 1989/03/08حلوتهم

على    1360 محمد الرب جاد اسلميه 1985/03/12حلمى دراسات
مجلع   1361 خليل جاد 1971/06/05حلمى

الرحيم    1362 عبد مهدى مخلوف 1989/03/01حليمه

محمد   1363 احمد ابراهيم 1988/07/01حماده

سيد   1364 احمد احمد 1988/03/14حماده

احمد   1365 محمد الجمل 1985/08/20حماده

حسن   1366 احمد السيد 1983/05/01حماده

الرحيم    1367 عبد احمد جمال 1989/10/05حماده

العزيز    1368 عبد محمد جمال 1990/07/07حماده

حقوق. ل

اداب. ل

تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
اداب. ل
تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب

تربية. ب

تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
زراعه. ب
حقوق. ل
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احمد   1369 محمد حسن 1987/10/08حماده

حسن   1370 محمود حسن اسلميه 1979/04/19حماده دراسات
احمد   1371 محمد حمدون 1988/03/17حماده

الحسن    1372 ابو مصطفى رجب 1983/10/29حماده

ال    1373 عبد ابراهيم شعبان اسلميه 1983/01/01حماده دراسات
اللطيف    1374 عبد الحاكمى عادل 1987/01/03حماده

مهران    1375 على العزيز عبد 1987/11/23حماده

الرحمن     1376 عبد محمود الناصر عبد 1989/11/01حماده

الوهاب     1377 عبد جيد الوهاب عبد اسلميه 1985/05/18حماده دراسات
على   1378 السيد على 1985/02/20حماده

محمد     1379 الرحمن عبد ال فتح اسلميه 1976/03/09حماده دراسات
حديوى    1380 الرحيم عبد مبروك اسلميه 1982/03/24حماده دراسات
احمد   1381 احمد محمد 1987/10/01حماده

حماده   1382 سليم محمد 1982/11/01حماده

الرحيم    1383 عبد سيد محمد 1981/04/13حماده

احمد    1384 الرحمن عبد محمد 1974/12/09حماده

محمد    1385 مصطفى يسرى محمد 1984/02/23حماده

طلب   1386 ابوطالب محمود 1988/09/08حماده

احمد   1387 عسران محمود اسلميه 1988/02/23حماده دراسات
الحليم    1388 عبد محمد صابر 1982/11/15حمدون

على   1389 ابراهيم علم 1983/10/22حمدون

مرزوق   1390 محمد احمد 1981/01/06حمدى

الظهرى   1391 مصطفى احمد 1989/02/18حمدى

حسن    1392 السميع عبد ثروت 1988/10/21حمدى

نعمان   1393 محمد صبره 1979/01/13حمدى

حسن   1394 محمد عباس 1977/06/28حمدى

الرحيم      1395 عبد العزيز عبد الرحيم عبد 1981/04/28حمدى

فاوى   1396 محمد على 1990/08/11حمدى

احمد   1397 محمد عمار 1978/12/20حمدى

محمود    1398 الحكيم عبد فتحى 1990/02/01حمدى

الحافظ     1399 عبد الجليل عبد محمد اسلميه 1979/11/01حمدى دراسات
عمر   1400 محمد ياسين 1984/09/25حمدى

محمود   1401 احمد محمود 1972/06/28حموده

عمران   1402 محمود سيد اسلميه 1987/02/01حميده دراسات
حسن    1403 على المنعم عبد 1981/03/12حميده

غالى   1404 خليل صابر 1992/02/01حنا

ابراهيم   1405 لوندى ابراهيم 1989/01/22حنان

محمد   1406 ابوضيف الماظ 1980/01/14حنان

تجارة. ب

اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب

تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل

تربية. ب

تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

تربية. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
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سكربخيت  1407 توفيق 1971/01/01حنان

حسين   1408 محمد توفيق 1990/07/31حنان

بباوى   1409 جرجس ثروت 1976/06/15حنان

المولى    1410 عبد السيد جلل 1987/09/05حنان

محمد   1411 الوردانى جمال اسلميه 1991/01/30حنان دراسات
محمد    1412 كامل مصطفى حسن 1980/11/01حنان

العال    1413 عبد السيد رفعت 1991/05/16حنان

عازر   1414 شكرى رفعت 1991/07/06حنان

جرجس   1415 فهمى سمير 1987/07/13حنان

السيد   1416 احمد شحاته 1985/12/18حنان

محمد    1417 ال عبد شرف 1980/08/20حنان

احمد   1418 محمد صلح 1990/05/31حنان

السيد   1419 احمد عاطف 1986/09/13حنان

محمد   1420 خلف فتحى 1982/04/23حنان

على   1421 محمد فتحى اسلميه 1982/01/06حنان دراسات
عمران   1422 حجازى محمد 1991/12/23حنان

العال    1423 عبد محمود محمد 1991/09/04حنان

ابوزيد   1424 همام محمد اسلميه 1975/08/02حنان دراسات
على    1425 احمد على محمود 1981/04/15حنان

الرحيم    1426 عبد محمد محمود 1990/01/24حنان

احمد   1427 محمد مصطفى 1990/07/01حنان

على    1428 اللطيف عبد يوسف 1983/04/02حنان

محمد   1429 احمد ابوالفتوح 1988/10/25خالد

على   1430 احمد احمد 1983/07/07خالد

على    1431 الحميد عبد احمد عمالية 1990/04/17خالد جامعة
عبادى    1432 ال عبد احمد اسلميه 1982/02/18خالد دراسات
احمد   1433 على احمد 1984/10/10خالد

على   1434 عمران احمد 1986/01/09خالد

على     1435 الرحيم عبد محمد احمد 1988/11/28خالد

يوسف   1436 على السيد اسلميه 1971/12/14خالد دراسات
محمود   1437 عمر تيسير 1988/06/24خالد

احمد    1438 الظاهر عبد جمال 1988/12/20خالد

حسين    1439 محمد ياسين جمال 1989/08/22خالد

الفتاح    1440 عبد حسن حسن 1980/07/29خالد

الخشاب   1441 محمد حسين 1988/11/10خالد

الشريف   1442 امين حمدى 1985/12/10خالد

على   1443 عزالدين رافت 1990/09/20خالد

الرحيم    1444 عبد عزت زغلول 1984/07/09خالد

تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

طب. ب
اداب. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
علوم . ب دار
حقوق. ل
حقوق. ل

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تربية. ب

تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
وفنادق . ب سياحه
حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
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كريم   1445 محمد عاشور 1980/05/21خالد

الدين      1446 سعد الشافى عبد الحفيظ عبد 1985/01/01خالد

اللطيف     1447 عبد محمد الرؤف عبد 1986/08/01خالد

الرحمن     1448 عبد السيد الرحمن عبد 1987/01/20خالد

الرحمن      1449 عبد الدين عز الكريم عبد 1988/06/01خالد

محمد    1450 محمد الناصر عبد 1980/04/05خالد

العال     1451 عبد محمد الوهاب عبد 1971/03/03خالد

حسن   1452 محمد عصران 1990/09/01خالد

جاد   1453 محمد على 1989/07/08خالد

بكر   1454 حضيرى فتحى 1988/07/01خالد

عثمان   1455 حلمى كرم 1991/10/07خالد

الصادق    1456 عبد ابوزيد محمد 1988/03/05خالد

الرحمن    1457 عبد احمد محمد اسلميه 1981/07/11خالد دراسات
الكريم      1458 عبد العزيز عبد بهاء محمد 1971/11/30خالد

الرحيم    1459 عبد زيدان محمد 1982/07/15خالد

غالب    1460 ال عبد محمد 1989/10/01خالد

حسن    1461 النعيم عبد محمد 1985/06/25خالد

البحيرى   1462 محمد محمد 1988/01/18خالد

حسن    1463 احمد الدين محى 1983/09/12خالد

محمد    1464 الحفيظ عبد مهدى 1985/01/01خالد

محمد    1465 الحفيظ عبد نصحى 1983/07/14خالد

خليفه   1466 احمد خليفه 1987/01/14خديجه

محمد    1467 العال عبد محمد 1985/10/26خضر

الحليم     1468 عبد العاطى عبد جلل 1975/12/06خلف

الشمندى   1469 السيد جمال 1986/05/19خلف

على    1470 المحسن عبد 1980/01/14خلفرافت

ال    1471 عبد محمد عدلى 1985/07/04خلف

محمد   1472 شكيوى محمد 1974/02/25خلف

اسماعيل   1473 عكاشه ابراهيم 1991/01/01خلود

محمد   1474 محمود احمد 1989/10/15خلود

حسن   1475 صبحى حسن 1986/01/25خلود

العزيز     1476 عبد الرشيد عبد عطيه 1989/10/09خلود

14771985/10/13

حسن   1478 محمود محمد 1980/06/01خميس

عمران   1479 حسين انور اسلميه 1987/02/01خيره دراسات
ابوعوض    1480 محمد احمد محمود 1980/03/02خيريه

على   1481 بلل ابراهيم 1990/09/08داليا

حماد   1482 على السيد 1990/12/26داليا

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
هندسة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
زراعه. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل

احمد     على محمد محمد حقوق. ل. خلود
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
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سعيد   1483 شكرى جرجس 1986/09/26داليا

جرجس   1484 فايز خيرى 1986/06/11داليا

محمد   1485 محمود صبرى 1986/03/27داليا

السيد   1486 لطفى عادل 1988/11/21داليا

الدكرونى   1487 مصطفى محمود 1986/10/01داليا

مساوى   1488 شنوده ميلد 1987/09/05داليا

محمد   1489 على محمود 1989/02/15دراهم

محمد    1490 نقيب الحسن ابو 1990/06/25دعاء

محمود     1491 الحميد عبد الفتوح ابو 1984/05/15دعاء

العال    1492 عبد جلل احمد 1990/08/01دعاء

عثمان     1493 محمد القادر عبد احمد 1989/07/30دعاء

احمد   1494 محمد احمد 1984/04/02دعاء

محمد    1495 المين محمد احمد 1987/06/01دعاء

السيد   1496 مصطفى احمد 1992/01/14دعاء

ابراهيم    1497 الغنى عبد اسعد 1983/08/02دعاء

الظاهر    1498 عبد هاشم السيد 1986/06/20دعاء

خالد   1499 ابراهيم انور 1984/09/29دعاء

احمد   1500 على جلل اسلميه 1977/01/02دعاء دراسات
مهيرى    1501 النعيم عبد خلف اسلميه 1990/11/05دعاء دراسات
ابوخضير   1502 السمان رمضان 1987/08/02دعاء

الوارث     1503 عبد الحمد ابو سلمه 1986/11/15دعاء

محمد    1504 محمد الدين سيف 1989/04/16دعاء

الرؤف    1505 عبد محمد صلح 1989/01/01دعاء

العال    1506 عبد ثابت عادل 1990/05/03دعاء

اسماعيل   1507 ماضى عارف 1991/01/07دعاء

الحافظ     1508 عبد محمد الحافظ عبد 1990/09/01دعاء

بدوى    1509 محمد العال عبد 1990/12/03دعاء

القاسم     1510 ابو محمد اللطيف عبد 1991/09/10دعاء

الله      1511 عبد الحسن ابو الهادى عبد 1980/09/11دعاء

العزيز    1512 عبد حسن على 1984/06/19دعاء

صبره   1513 حفنى فؤاد 1988/08/21دعاء

العزيز    1514 عبد محمدين فاروق 1980/06/07دعاء

الرحمن    1515 عبد الطيب كامل 1991/05/01دعاء

عبدالوهاب   1516 احمد محمد 1986/12/24دعاء

محمد   1517 احمد محمد 1988/02/12دعاء

ال     1518 جاد الحميد عبد محمد 1990/08/22دعاء

محمد    1519 ال فتح محمد 1990/01/11دعاء

نوير   1520 مجاهد محمد عمالية 1987/05/25دعاء جامعة

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
علوم. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
تربية. ب
اداب. ل

تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تربية. ب
تربية. ب
تربية. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
طب. ب
اداب. ل
علوم . ب دار
تجارة. ب
اداب. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
علوم. ب
حقوق. ل
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محمد   1521 احمد محمود 1991/09/14دعاء

عباس   1522 كامل محمود 1989/09/30دعاء

تواضروس    1523 المسيح عبد موريس 1986/02/20دعاء

اسحق   1524 يعقوب ناثان 1984/04/02دعاء

العزيز    1525 عبد جابر ناصر 1989/09/01دعاء

السيد   1526 احمد نبيل 1991/11/20دعاء

على    1527 محمد الرحيم عبد 1991/03/17دليا

حنا    1528 ابو تاوضروس رومانى 1980/12/11دميانه

بساده   1529 زكرى زكى 1990/06/19دميانه

ال    1530 رزق فهيم صبرى 1991/09/18دميانه

ال    1531 رزق حسنى كميل 1991/05/22دميانه

جوده   1532 شهدى ناجى 1990/11/24دنيا

عبيد   1533 وليم عزت 1989/09/04دولجى

سدراك   1534 مترى عونى 1991/02/26دولجى

اسكاروس   1535 فهيم مجدى 1992/08/14ديفى

وهبه   1536 سامى اميل 1987/01/07ديفيد

الببلوى   1537 ذكرى نشات 1988/04/02ديفيد

نصيف   1538 فؤاد نشات 1990/09/01ديفيد

عمر   1539 ثابت احمد اسلميه 1987/07/15دينا دراسات
اللطيف    1540 عبد فهمى حسن 1990/12/22دينا

جرجس   1541 فايز خيرى 1984/09/09دينا

صادق   1542 كمال طلعت 1990/05/20دينا

السيد   1543 صابر محمد 1986/01/18دينا

حسن   1544 عاطف محمود 1977/03/02دينا

دسوقى    1545 الحميد عبد وحيد 1991/11/01دينا

فارس   1546 حربى شحات 1988/09/10ذكريا

حسن    1547 ذكى الوفا ابو 1988/09/19ذكى

احمد    1548 العال عبد محمد اسلميه 1981/10/22رؤوفه دراسات
احمد   1549 محمود يوسف 1989/11/29رؤيات

محمد   1550 احمد ثروت 1981/08/01رائد

لبيب   1551 يوسف حسنى 1987/01/24رائد

فلتس   1552 بطرس كرم 1989/01/07رائد

ناشد   1553 شوقى 1987/01/17رائفرافت

محمد   1554 قاسم ممدوح اسلميه 1987/08/08راشه دراسات
بدروس   1555 كامل ارميا 1992/08/15راشيل

عزيز   1556 رؤفرمزى 1984/04/30راشيل

حسن   1557 محمد السيد 1987/01/27راضى

على   1558 محمود علوان اسلميه 1987/07/08راضى دراسات

حقوق. ل
اداب. ل
اداب. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تربية. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
تربية. ب

وفنادق . ب سياحه
تجارة. ب
حقوق. ل
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حموده   1559 جبريل حموده عمالية 1981/11/02رافت جامعة
على   1560 فراج محمد اسلميه 1978/01/21رافت دراسات
المسيح    1561 عبد نبيه محفوظ 1982/10/10رامز

عازر   1562 بولس نبيل 1986/11/09رامز

لوندى     1563 ال مجد دميان القس 1990/08/23رامى

سلمان   1564 لبس رفعت 1984/04/05رامى

ابورحاب   1565 محمد محمد 1987/01/05رامى

السيد   1566 جاد نعيم 1980/09/05رامى

جيد   1567 ابراهيمزاخر 1991/09/14راندا

ال    1568 رزق سابا سامح 1990/08/07راندا

بخيت   1569 جرجس وديع 1990/04/04راندا

عازر   1570 بولس نبيل 1989/06/24رانى

ابراهيم     1571 الرؤوف عبد رفعت ابراهيم 1982/02/12رانيا

عيسى    1572 الليل ابو احمد اسلميه 1983/06/01رانيا دراسات
محمد   1573 احمد احمد 1991/10/01رانيا

احمد   1574 حافظ احمد اسلميه 1985/07/23رانيا دراسات
ابوتتى    1575 الرؤوف عبد احمد 1987/09/15رانيا

محمد   1576 كمال اسعد 1989/11/17رانيا

الجبالى     1577 احمد الرحيم عبد الجبالى 1989/03/25رانيا

احمد   1578 محمد السيد 1988/05/20رانيا

ال    1579 سعد سعيد جاسر 1986/10/04رانيا

محمد   1580 ابراهيم جمال 1990/10/13رانيا

توماس    1581 قمص فخرى رافت 1988/12/04رانيا

سعد   1582 طلعتزغلول عمالية 1989/01/26رانيا جامعة
واصف   1583 ايوب عادل 1984/03/12رانيا

محمد    1584 الحليم عبد عادل 1988/10/24رانيا

قبيصى    1585 العزيز عبد على 1988/01/01رانيا

عثمان    1586 رضوان محمد مجدى 1991/11/01رانيا

الوهاب    1587 عبد محمود محمد اسلميه 1983/09/22رانيا دراسات
ابراهيم   1588 خليل موريس 1974/05/07راهب

رشوان   1589 محمد رشوان 1990/06/29راويه

استمالك   1590 شفيق ثروت 1986/02/23راينا

يونس   1591 احمد شعبان 1989/01/01رباب

جبالى    1592 الظاهر عبد محرز 1990/02/01رباب

محمد   1593 احمد البدرى 1989/10/16رجاء

سلمه   1594 لطفى 1983/10/15رجائىرافت

محمود      1595 الرحمن عبد حمدان الرحمن عبد 1976/11/18رجب

العال     1596 عبد محمد العليم عبد 1991/02/16رجب

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
تربية. ب
تجارة. ب
اداب. ل

اداب. ل

تربية. ب
تجارة. ب
علوم. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
علوم. ب

اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل

تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
علوم. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
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الحميد    1597 عبد يوسف على اسلميه 1987/04/26رجب دراسات
رسلن     1598 العال عبد السعود ابو 1987/04/01رحاب

عابدين     1599 الدين بدر محمد احمد 1990/09/07رحاب

على   1600 محمد حشمت 1984/04/11رحاب

الرحمن    1601 عبد حامد رشاد 1986/04/10رحاب

الديب   1602 فؤاد سعد 1988/10/26رحاب

شلتوت    1603 سيد الرحيم عبد 1981/03/01رحاب

الهادى    1604 عبد محمد عثمان 1987/01/10رحاب

ابراهيم    1605 المنعم عبد على 1987/11/20رحاب

النوبى    1606 محمد على على 1986/03/17رحاب

احمد     1607 على السلم عبد محمد 1986/09/20رحاب

حافظ   1608 محمد محمد 1991/03/01رحاب

احمد    1609 محمد نجيب محمد 1989/08/23رحاب

محمود   1610 احمد رجب 1992/03/14رحمه

عمران    1611 محمد احمد محمد اسلميه 1989/12/06رحمه دراسات
المسيح    1612 عبد رزق جرجس 1988/01/01رزق

ال     1613 عبد محمد سرى احمد 1982/06/22رشا

حسين    1614 الخالق عبد بهجت 1988/06/01رشا

محمد   1615 السيد جمال 1987/01/05رشا

احمد   1616 امين جمال 1989/05/14رشا

حسن    1617 العال عبد جمال اسلميه 1985/03/03رشا دراسات
مرسى   1618 سليم حسن 1992/08/01رشا

جريس   1619 صادق حشمت 1991/11/18رشا

صادق   1620 حسنى رافت 1983/09/21رشا

اسماعيل    1621 شامه ابو طلعت 1989/03/01رشا

تمام    1622 احمد الحى عبد 1984/02/05رشا

على    1623 شحاته الرؤف عبد 1989/06/07رشا

ربه     1624 عبد احمد اللطيف عبد اسلميه 1987/01/14رشا دراسات
مصطفى   1625 احمد عمر 1987/06/09رشا

على   1626 عوض قدرى 1989/09/25رشا

رشوان    1627 الله عبد ماهر 1981/08/20رشا

اسماعيل   1628 ابراهيم محمد 1981/04/03رشا

حسين    1629 العزيز عبد محمد 1988/01/20رشا

نوير   1630 مجاهد محمد 1982/01/01رشا

الدكرونى   1631 مصطفى محمد 1983/02/20رشا

محمد   1632 محمد محمود 1989/07/03رشا

محمود   1633 محمد محمود 1985/08/12رشا

ابراهيم    1634 احمد الدين محى 1983/10/30رشا

انسانيه . ب دراسات
تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تربية. ب
اداب. ل
اداب. ل
اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
علوم. ب

اداب. ل
تجارة. ب
طب. ب
تربية. ب
علوم. ب
انسانيه . ب دراسات

تربية. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
السن. ل
اداب. ل
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محمد   1635 حسن نصر 1988/10/08رشا

هاشم   1636 احمد هاشم 1986/09/26رشا

قلتس   1637 نسيم وديع 1979/09/28رشا

ابراهيم    1638 على الباسط عبد 1985/02/20رشاد

محمد   1639 فهمى محمد 1983/12/25رشاد

حسن    1640 الرحيم عبد عاطف 1986/08/06رضا

بدوي    1641 هاشم الله عبد اسلميه 1974/10/01رضا دراسات
محمد     1642 ال عبد ال عبد 1985/09/28رضا

رشوان    1643 امين كميل نصحى 1990/02/25رضا

عيسى    1644 ال جاد شوقى 1991/08/15رضانى

الرحمن     1645 عبد بدرى عمره ابو 1985/10/09رضوان

احمد   1646 رضوان ابوزيد اسلميه 1989/01/19رضوان دراسات
عاطف   1647 وهبى زكريا 1987/09/30رضوه

الحميد    1648 عبد ثابت احمد 1988/02/06رضوى

احمد    1649 النعيم عبد شرقاوى 1990/05/26رضوى

قاسم    1650 محمد احمد محمد 1989/03/21رضوى

محمد   1651 عزوز محمود 1991/08/04رضوى

ال     1652 عبد محمد سيد احمد 1990/10/27رغده

ابوالعل   1653 ابواليزيد احمد 1985/11/24رفعت

احمد   1654 السيد احمد اسلميه 1980/09/20رفعت دراسات
ساويرس   1655 مرجان رياض 1979/06/27رفعت

سالمان   1656 محمد سالمان 1981/10/22رفعت

عرابى   1657 عليش حمدى 1988/05/25رفيده

بخيت   1658 رزق سليمان 1984/01/01رفيق

بطرس    1659 القس حنا مرتجى 1987/01/24رفيق

سكر   1660 فهيم نبيل 1990/01/06رفيق

الله    1661 عبد السيد احمد 1981/12/10رقيه

على    1662 السيد محمد المهندس 1982/10/10رقيه

محمد   1663 هاشم محمد اسلميه 1989/06/13رقيه دراسات
مرسى   1664 حسن احمد 1990/04/17رمضان

احمد   1665 امين السيد 1986/06/24رمضان

السيد   1666 صابر السيد 1984/06/05رمضان

احمد   1667 اسماعيل تمام اسلميه 1982/07/05رمضان دراسات
محمود   1668 حسن خلف 1990/05/12رمضان

حنفى    1669 الحميد عبد رجب 1989/09/13رمضان

حسن    1670 محمد احمد شعبان 1981/09/06رمضان

ال     1671 عبد احمد الحليم عبد اسلميه 1984/06/23رمضان دراسات
العال     1672 عبد محمد القادر عبد اسلميه 1983/07/26رمضان دراسات
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محمد    1673 العاطى عبد محمد 1983/07/02رمضان

همام   1674 على محمد اسلميه 1986/07/02رمضان دراسات
احمد   1675 محمود مصطفى 1980/02/08رنا

مرقص   1676 حلمى امير 1981/10/22رندا

المير   1677 المرسى انور 1991/03/04رندا

عبده   1678 محمد مصطفى 1987/12/25رندا

قيم    1679 يوا مهنى نبيل 1991/12/15رندا

الله    1680 عبد احمد محمد 1991/06/12رنده

مبروك     1681 ال عبد محمد محمود 1984/07/12رنيا

احمد   1682 حسين مصطفى 1991/08/29رنيم

بكرى    1683 العال عبد احمد 1989/10/26رواء

بولس   1684 شفيق كريم 1987/10/01روزالين

حريس   1685 حبيب جريس 1991/04/04روزلين

احمد   1686 هاشم حسن اسلميه 1985/07/01روضه دراسات
محمد   1687 السيد على اسلميه 1990/10/17روفيده دراسات
عاذر   1688 عزيز عطا 1990/01/20روما

بطرس    1689 ال عبد حسنى 1983/09/08رومانى

النور    1690 عبد رياض رشاد 1989/11/22رومانى

بدروس    1691 الفى الله عبد 1989/03/22رومانى

بخيت   1692 جبريل عبده 1978/07/27رومانى

فهمى   1693 ايوب فكرى 1986/03/10رومانى

ميخائيل   1694 لوقا نصرى 1977/09/10رومانى

عجايبى   1695 فكرى هانى 1987/04/06رومانى

اصطفانوس   1696 محروس حلمى 1986/03/23ريتا

احمد   1697 محمد منير 1988/01/20ريدات

عميره    1698 الرحيم عبد احمد 1986/08/30ريم

محمد   1699 اسماعيل على 1977/11/08ريم

فلتس   1700 فتحى 1990/02/13ريمونرافت

جورجى   1701 عزيز رمسيس 1980/04/20ريمون

معوض    1702 المسيح عبد سمير 1986/11/11ريمون

خله   1703 عزمى ظريف 1981/09/15ريمون

باسيلى   1704 بطرس عادل 1989/06/28ريمون

عجايبى   1705 عزمى عدلى 1987/02/26ريمون

لبيب   1706 انسى عيسى 1992/01/30ريمون

مفتاح    1707 المسيح عبد لويس 1987/09/01ريمون

سيف   1708 ارجى ممدوح 1985/12/15ريمون

منصور   1709 سند منصور 1988/11/01ريمون

حكيم   1710 توفيق نعيم 1985/10/28ريمون
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سمعان   1711 جابر يسرى 1990/08/18ريمون

فلح   1712 خليل رافت 1986/10/01ريموندا

تاوضروس   1713 كامل رافت 1982/06/10ريموندا

سرجايوس   1714 عزيز فارس 1988/11/06ريموندا

لوز   1715 يونان فكتور 1987/11/29ريموندا

على   1716 عاطف احمد 1991/05/01ريهام

على   1717 لبيب احمد 1985/02/18ريهام

احمد   1718 محمود جابر 1992/01/01ريهام

بكر    1719 ابو مبارك جمال اسلميه 1976/02/10ريهام دراسات
الحميد    1720 عبد احمد حسن 1991/06/26ريهام

حسنين   1721 محمد حسن 1991/01/14ريهام

الحسن    1722 ابو متولى حسنى اسلميه 1990/09/01ريهام دراسات
فرج   1723 عياد رشاد 1983/02/08ريهام

حسن   1724 احمد صابر 1990/10/01ريهام

الواحد     1725 عبد على الدين عز 1992/05/05ريهام

عبده    1726 الرحمن عبد على 1992/01/01ريهام

بطيخ   1727 احمد فتحى 1988/08/10ريهام

الله    1728 عبد شعبان فتحى 1984/07/08ريهام

خليل   1729 نجيب كمال 1988/02/25ريهام

مقلد     1730 محمد الرحمن عبد محمد 1984/01/01ريهام

السيد   1731 محمد محمد 1989/11/04ريهام

محمد    1732 الرازق عبد محمود 1987/11/17ريهام

حارص   1733 هاشم محمود 1986/08/01ريهام

العزيز    1734 عبد احمد نجف 1989/04/01ريهام

عوض   1735 شحاته كمال 1992/10/01زاهر

مسلسل    1736 زعلول القاسم ابو 1987/01/23زغلول

حسن    1737 احمد زكى احمد 1986/08/02زكى

عامر   1738 على حسن اسلميه 1983/08/10زمزم دراسات
حسن   1739 محمد السيد 1987/11/22زهراء

اليمانى    1740 امين الباسط عبد 1991/07/01زهراء

العزيز     1741 عبد احمد العزيز عبد 1992/05/01زهراء

محمد   1742 جابر مصطفى 1988/05/02زيزى

ابراهيم    1743 صابر ربيع العابدين اسلميه 1985/01/17زين دراسات
ال    1744 عبد خلف قدرى 1990/10/10زينار

الرؤوف    1745 عبد ابوالوفا احمد 1991/08/25زينب

السيد   1746 قريش احمد اسلميه 1991/01/14زينب دراسات
احمد   1747 محمد احمد 1991/04/30زينب

ال     1748 عبد الحفيظ عبد خلف 1989/03/16زينب
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احمد   1749 محمد سليمان اسلميه 09/08/1984زينب دراسات
عمر   1750 ابراهيم صالح اسلميه 1990/10/16زينب دراسات
يونس     1751 المجيد عبد الحارس عبد 1989/02/01زينب

على    1752 محمد الحكم عبد اسلميه 1988/01/03زينب دراسات
موسى     1753 العال عبد العظيم عبد 1992/03/02زينب

سعد   1754 السيد على 1987/02/21زينب

على   1755 محمود هارون 1991/10/04زينب

جرجس   1756 عجايبى الديب 1989/01/08ساره

احمد    1757 الرحيم عبد السيد 1988/09/24ساره

الزارع     1758 على فهمى الكريم جاد اسلميه 1985/01/08ساره دراسات
الموجود    1759 عبد محمد حامد 1983/11/24ساره

احمد   1760 على حسونه 1990/05/21ساره

حسن   1761 يونس حمدان 1991/08/01ساره

عمار   1762 خليل زغلول 1992/05/05ساره

الملك    1763 عبد نان شوقى 1986/03/08ساره

توفيق   1764 فايز صبحى 1988/07/01ساره

رزق   1765 شفيق صفوت 1989/11/19ساره

الموجود     1766 عبد بخيت الحميد عبد 1990/10/27ساره

جبريل    1767 كعب الله عبد 1990/11/01ساره

محمد     1768 الستار عبد المنعم عبد 1987/03/21ساره

احمد    1769 هاشم الهادى عبد 1991/11/23ساره

القادر    1770 عبد محمد عبده 1992/08/09ساره

امين   1771 احمد عصمت 1982/04/01ساره

احمد   1772 محمد على اسلميه 1983/08/01ساره دراسات
عباس   1773 السيد فاروق 1992/09/19ساره

ال    1774 جاد شكرى فتاح 1991/09/09ساره

حنا    1775 ال جاب فوزى 1991/08/03ساره

ابادير   1776 حليم مجدى 1989/10/14ساره

الغنى    1777 عبد احمد محمد 1992/09/12ساره

محمد    1778 ابراهيم سامح محمد 1985/07/17ساره

على   1779 عمر محمد 1988/09/10ساره

العل    1780 ابو محمود محمد 1992/02/13ساره

الرحمن    1781 عبد حمدان ناصر 1984/04/18ساره

احمد   1782 السيد محمد 1990/09/01سارى

محمد   1783 محمد الجمال اسلميه 1989/01/01سالم دراسات
حسانين   1784 حسن على 1987/10/24سالم

المشنب    1785 حسن محمد اسامه 1987/08/24سالى

ادريسزعفان    1786 ضيف ابو 1987/05/01سامح
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عبيد   1787 عيسى انور 1984/11/27سامح

السيد     1788 عبد ال عطا جرجس 1979/06/04سامح

رفاعى    1789 الحليم عبد حسين اسلميه 1982/01/13سامح دراسات
غبريال   1790 سارح 1992/04/26سامحزاخر

محمد   1791 علم صبحى 1988/10/17سامح

احمد   1792 دسوقى صبرى 1990/05/05سامح

الحسن     1793 ابو احمد الحميد عبد 1983/01/01سامح

ال     1794 عبد العال عبد عزالعرب 1987/10/10سامح

ال    1795 عبد حسن على 1985/09/13سامح

المنعم     1796 عبد النعيم عبد فتحى 1982/03/03سامح

اللطيف    1797 عبد بلل محمد 1988/08/02سامح

مرسى   1798 محمد محمود 1978/09/11سامح

شرقاوى   1799 حلمى نادر 1989/04/24سامح

مترى   1800 ظريف ناصر 1988/01/01سامر

بارح   1801 رمزى ولسم 1982/06/01سامر

قطام    1802 الفتوح ابو احمد اسلميه 1987/06/04سامى دراسات
على   1803 احمد احمد 1986/04/12سامى

المسيح    1804 عبد سامى سعد 1979/10/06سامى

حلقه   1805 هرمينا سليمان 1985/10/19سامى

حسن    1806 الحليم عبد شريف 1984/01/04سامى

المحسن    1807 عبد حلمى طلعت 1990/02/11سامى

شحاته   1808 تاوضروس نظير 1988/01/13سامى

ال    1809 عبد احمد السيد 1992/01/19ساميه

ال    1810 عبد محمد جمال اسلميه 1985/03/02ساميه دراسات
حسين     1811 الرحيم عبد النعيم عبد 1992/02/01ساميه

شنوده   1812 حكيم فؤاد 1980/11/18ساميه

فهيم   1813 امين فوزى 1986/01/01ساميه

البدوى   1814 احمد محمود اسلميه 1986/11/10ساميه دراسات
روس   1815 نصحى شوكت 1986/10/10ساندى

درياس   1816 هللراشد 1988/09/20ساندى

ابراهيم   1817 محمد اسماعيل 1987/10/28سحر

محمود   1818 محمد رشاد 1988/06/28سحر

احمد    1819 محمد الحميد عبد 1981/05/31سحر

مصطفى     1820 العال عبد الرحيم عبد اسلميه 1985/06/14سحر دراسات
احمد    1821 موسى العظيم عبد 1987/09/21سحر

رضوان     1822 ال جاب ال عبد 1989/02/01سحر

محمود     1823 الحفنى المملوك سيف محمد 1976/08/19سحر

الكريم    1824 عبد على محمد 1989/01/01سحر
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ربه    1825 عبد احمد منصور اسلميه 1986/06/16سحر دراسات
السراج    1826 الحميد عبد وحيد 1983/05/10سحر

غفير    1827 الرحيم عبد يوسف 1990/11/11سحر

السعد      1828 الستار غبد الكبير سعودى الدين 1983/06/12سراج

رفاعى   1829 محمد احمد اسلميه 1984/02/25سعاد دراسات
فام   1830 شهيد بخيت 1991/08/19سعاد

ابوسحلى   1831 اسماعيل جلل 1992/04/20سعاد

حسين   1832 اسماعيل حسنى 1989/11/19سعاد

محمد   1833 برى محمد 1990/05/01سعاد

سباق   1834 محمد احمد 1977/10/06سعد

ال      1835 جاد الدين سعد ادريس الدين 1985/06/25سعد

بخيت     1836 ال سعد سعيد ال 1978/01/10سعد

الهادى     1837 عبد سعد الدين حسام 1989/12/10سعد

غطاس   1838 سعد مجدى 1989/12/01سعد

احمد   1839 خليفه احمد 1988/03/12سعيد

عامر    1840 يوسف الدين شمس 1985/11/25سعيد

سعيد   1841 سامى شوقى 1983/12/27سعيد

على   1842 محمد فراج 1987/01/12سعيده

المنعم    1843 عبد ابراهيم يحيى 1982/12/16سعيده

خلف   1844 صبره عادل اسلميه 1985/04/21سلمه دراسات
الرحمن     1845 عبد محمد الرحمن عبد 1982/09/06سلمه

فلتس   1846 زخارى ممدوح 1991/04/01سلفيا

دقيش   1847 محمد دقيش 1990/09/20سلمى

على     1848 ابراهيم الرحمن عبد سليمان 1990/01/27سلمى

الصمد    1849 عبد الوهاب عبد 1990/02/15سلمى

حسين   1850 محمود فتحى 1992/07/04سلمى

محمود   1851 احمد محمد 1983/11/07سلمى

محمود   1852 زعلول محمود 1992/03/17سلمى

محمد   1853 هارون محمود 1992/09/28سلمى

على   1854 حافظ احمد اسلميه 1983/09/12سلوى دراسات
حسن   1855 محمد احمد اسلميه 1985/07/13سلوى دراسات
الوالى    1856 عبد محمد ثابت 1991/06/26سلوى

ابراهيم    1857 الموجود عبد جابر اسلميه 1984/06/05سلوى دراسات
على   1858 خلف جمال 1990/10/10سلوى

حسن   1859 السيد سمير اسلميه 1991/07/15سلوى دراسات
بخيت    1860 توفيق الصبور عبد 1990/09/20سلوى

شنوده   1861 متى فهد 1973/10/23سلوى

حسانين    1862 حسن العصامى محمد 1982/05/15سلوى
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القادر    1863 عبد حسين احمد 1981/02/08سليمان

مرسى    1864 الدين نور احمد اسلميه 1983/04/06سليمان دراسات
سليمان   1865 لطفى حسن اسلميه 1976/03/26سليمان دراسات
سليمان   1866 محمد فتحى 1990/09/20سليمان

الحميد    1867 عبد حمدى عاطف 1988/08/10سماء

محمد   1868 حسين احمد 1984/09/01سماح

ابراهيم    1869 على الكريم جاد 1990/01/11سماح

نظير   1870 السيد حسن 1981/06/30سماح

احمد   1871 السيد 1986/01/09سماحراضى

جابر    1872 محمد الرحيم عبد 1985/03/02سماح

الله     1873 عبد توفيق الله عبد 1986/08/04سماح

على   1874 سيد عوض 1989/09/03سماح

عبده   1875 ناشد فوزى 1991/01/28سماح

شحاته   1876 جابر محمد 1991/09/06سماح

احمد    1877 مصطفى صلح محمد 1984/07/14سماح

احمد   1878 فواز محمد اسلميه 1984/12/18سماح دراسات
الرحمن    1879 عبد احمد محمود 1990/11/05سماح

الوهاب    1880 عبد طه احمد 1988/01/31سمر

المولى    1881 عبد محمد احمد 1990/06/10سمر

محمد   1882 محمد اسعد 1990/02/06سمر

شحاته    1883 الملك عبد خلف 1991/01/01سمر

خضر   1884 على خليل 1987/09/24سمر

سالمان   1885 محمود رشاد 1988/03/12سمر

احمد    1886 الشافى عبد رفعت 1991/05/08سمر

محمد   1887 على عامر 1990/02/05سمر

ابوالقاسم    1888 محمد اللطيف عبد 1992/09/28سمر

احمد    1889 الرحيم عبد على 1991/07/20سمر

العال    1890 عبد عباس محمد 1991/01/04سمر

الغيط    1891 ابو فرغل محمد 1988/03/29سمر

احمد   1892 فهمى محمد 1990/10/04سمر

محمد   1893 محمود محمد 1991/08/22سمر

ال    1894 عبد فاخر نشات 1989/11/23سمر

العال     1895 عبد الرحمن عبد عادل اسلميه 1987/11/25سمره دراسات
عوض   1896 مترى عاطف 1981/02/12سمريه

يس   1897 يوسف حسين 1989/11/30سميحه

محمود   1898 محمد صبرى 1985/02/03سمير

حسين   1899 قبيصى محمد 1983/02/08سمير

محمد   1900 حسين احمد اسلميه 1988/08/08سميره دراسات
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محمد    1901 العال عبد محمد 1992/01/01سميره

محمد    1902 الموجود عبد محمود اسلميه 1981/11/14سميره دراسات
محمد   1903 محمد رشدى 1985/10/01سميه

القاسم    1904 ابو ثابت رمضان 1990/04/03سميه

العزيز    1905 عبد محمدين فاروق 1976/10/07سميه

مصطفى    1906 الله عبد محمد اسلميه 1986/02/20سميه دراسات
الله      1907 عبد ال عبد الفضل ابو 1987/11/15سناء

حسن    1908 احمد العابدين زين 1986/01/06سناء

عثمان    1909 على العال عبد 1987/08/14سناء

ال    1910 عبد محمد فتحى 1990/09/01سناء

سليمان   1911 السيد يوسف 1991/01/19سناء

احمد    1912 البدرى رشاد محمد 1988/09/27سندس

احمد   1913 تمام صابر اسلميه 1988/10/07سنيه دراسات
رفاعه   1914 اسماعيل احمد 1992/05/01سها

احمد     1915 المنعم عبد الدين مجد 1987/12/30سها

بدوى   1916 حسن حسنى 1982/06/09سهام

الوارث    1917 عبد شيبه رمضان 1991/11/25سهام

عثمان   1918 مصرى عثمان 1986/01/01سهام

على   1919 السيد فتحى 1990/08/06سهام

العليم     1920 عبد الكريم عبد لطفى اسلميه 1984/09/29سهام دراسات
محمد   1921 جاد محمد 1990/04/01سهام

محمد   1922 اللسى هلل اسلميه 1983/04/13سهام دراسات
محمد   1923 محمد راجح 1987/06/06سهره

على   1924 السيد على 1987/09/30سهى

على    1925 الرحيم عبد ثابت اسلميه 1978/01/01سهير دراسات
الحميد    1926 عبد محمد حسن اسلميه 1988/12/03سهير دراسات
جرجس   1927 نصرى رافت 1991/09/02سهير

الكريم    1928 عبد صبرىرمزى 1989/06/16سهير

شعيب    1929 محمد الراضى عبد 1985/02/03سهير

الحافظ      1930 عبد اللطيف عبد العال عبد اسلميه 1982/03/09سهير دراسات
احمد    1931 بكرى المعطى عبد 1989/10/27سهير

عثمان    1932 الرحيم عبد محمد 1985/09/24سهير

امين   1933 فؤاد احمد 1987/01/24سوزان

عثمان    1934 الرحمن عبد الموشى 1985/03/10سوزان

بباوى   1935 ظريف عادل 1989/07/08سوزان

حسانين   1936 احمد كمال اسلميه 1980/08/16سوزان دراسات
خليل   1937 خيله كمال 1990/02/27سوزان

محمود   1938 احمد محمود 1984/01/01سوزان
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خله   1939 سعيد وجيه 1991/07/01سوزى

هللى   1940 محمد السيد اسلميه 1989/07/17سوسن دراسات
تاوضروس   1941 ميخائيل فخرى 1988/09/17سوسن

محمد   1942 احمد محمد 1985/07/22سوسن

دانيال   1943 عزيز لوان 1991/10/01سوسنا

سرجيوس   1944 ميلد انيس 1989/11/16سوسنه

جبره   1945 فهيم ميلد 1991/02/02سوسنه

منصور   1946 تودرى يوحنا 1990/05/06سوسنه

ابراهيم   1947 حسن ابراهيم اسلميه 1980/09/19سومه دراسات
قلدس   1948 صابر ممدوح 1989/06/14سويرس

محمد   1949 ياسين احمد 1988/01/28سيد

الجواد     1950 عبد محمد الجواد عبد 1978/10/04سيد

السيد    1951 مهران الحفيظ عبد 1986/01/11سيد

محمد   1952 ثابت عيد 1988/01/02سيد

ال     1953 عبد محمد محمد مهران 1988/05/04سيد

فاضل   1954 ابراهيم محمد 1981/08/11سيده

احمد   1956 محمد فتحى 1984/11/22شادى

محمد   1957 ابراهيم محمود 1985/07/18شادى

فواز    1958 العال عبد ابوالوفا 1991/08/11شاديه

الفتاح    1959 عبد حسن حسن 1988/07/10شاديه

ال    1960 عبيد محمود فتحى 1988/04/05شاديه

ال    1961 رزق سابا سامح 1988/07/20شاهر

حسن   1962 احمد صديق اسلميه 1990/01/08شاهندا دراسات
طه   1963 محمود رمضان 1990/01/09شاهنده

حسين   1964 محمود على 1981/02/18شاهيناز

الراضى     1965 عبد العدب ابو احمد 1977/10/27شحات

العال     1966 عبد محمد القادر عبد 1978/09/16شحات

السيد   1967 محمد عابدين اسلميه 1984/10/27شحاته دراسات
احمد    1968 محمد الرحيم عبد 1988/05/14شحاته

الشاذلى   1969 محمد محمود اسلميه 1982/12/27شحاته دراسات
فرغل   1970 مطاوع محمد اسلميه 1976/08/01شربات دراسات
على   1971 يسن فاروق 1988/06/26شروق

مروان   1972 محمود احمد 1988/09/03شريف

مصطفى   1973 فهمى خيرى 1983/05/30شريف

الله    1974 عبد محمد صالح 1982/10/03شريف

محمود     1975 الحميد عبد الرحمن عبد 1985/09/28شريف

عارف    1976 حسن المنعم عبد 1989/01/12شريف

حارس     1977 اللطيف عبد المنعم عبد 1981/04/10شريف
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محمد    1978 النبى عبد عمر 1982/07/07شريف

محمد   1979 احمد كمال اسلميه 1976/11/24شريف دراسات
مصطفى    1980 هاشم الدين كمال 1976/07/09شريف

محمد    1981 الكريم عبد محمد 1991/08/26شريف

احمد   1982 محروس محمود 1994/10/12شريف

محمد   1983 اليمنى هاشم 1985/04/01شريف

سعيد   1984 حشمت الفريد 1990/05/27شرين

الوفا     1985 ابو احمد العابدين زين 1988/03/26شرين

عوض   1986 شوقى فتحى 1991/07/10شرين

حسين   1987 محمود فوزى 1990/10/03شرين

محمد    1988 العال عبد كمال 1976/10/20شرين

جريس   1989 شفيق نبيل 1991/06/01شرين

يوسف   1990 محمد يوسف 1991/01/03شرين

ادم     1991 اليزيد ابو ربه عبد اسلميه 1987/03/01شريهان دراسات
محمد   1992 حمدى محمد 1979/07/05شعبان

ابراهيم   1993 عزمى ابراهيم 1982/10/01شكرى

احمد   1994 محمد على 1985/04/08شميه

جرجس   1995 ارسانيوس صلح 1982/11/20شنوتى

عوض   1996 غالى جرجس 1989/08/02شنوده

حبشى    1997 ال عطا شهدى 1984/09/17شنوده

منصور   1998 ونيس ظريف 1989/03/15شنوده

ال     1999 عطا فخرى ال عطا 1980/09/02شنوده

شلبى   2000 عيسى وفدى 1986/03/30شنوده

طه   2001 محمود يوسف 1990/05/29شهده

عبيد   2002 عشم حسنى 1984/09/09شهير

لبيب   2003 لمعى خيرى 1984/03/07شيرى

محمد    2004 ال عبد السيد 1985/11/12شيرين

سيرجيوس   2005 ميلد جوده 1982/05/09شيرين

تاوضروس   2006 الياس شمشون 1989/11/11شيرين

اسماعيل   2007 خليفه صابر 1989/11/01شيرين

احمد   2008 اسماعيل فاروق 1991/07/28شيرين

الشهيد    2009 عبد تادرس فايز 1973/09/01شيرين

الكريم    2010 عبد احمد محمد 1990/04/10شيرين

اسماعيل    2011 الرحيم عبد محمد 1975/11/03شيرين

النعيم    2012 عبد ثابت محمود 1984/10/15شيرين

بولس   2013 باسيلى منير 1983/12/06شيرين

العال    2014 عبد احمد ابراهيم 1987/01/01شيماء

الدين     2015 كمال محمد الحجاج ابو 1989/08/07شيماء
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ابوخليل    2016 محمد خليل ابو 1991/02/01شيماء

احمد   2017 بكر ابوالوفا اسلميه 1991/09/25شيماء دراسات
الرحمن    2018 عبد احمد احمد 1987/10/15شيماء

حسين    2019 المنعم عبد احمد 1985/12/01شيماء

الرحيم    2020 عبد حماد اشرف 1992/07/11شيماء

محمد   2021 محمد البدرى 1989/10/27شيماء

حسن    2022 الوهاب عبد السمان 1991/09/12شيماء

احمد    2023 الرسول عبد السيد 1988/03/19شيماء

ادم   2024 حسين الشيبانى اسلميه 1986/05/08شيماء دراسات
محمود   2025 محمد بسيونى 1988/08/01شيماء

محمد   2026 فراج جابر اسلميه 1988/05/02شيماء دراسات
الكريم     2027 جاد احمد الكريم جاد 1987/01/01شيماء

محمد    2028 الوفا ابو جمال 1990/09/04شيماء

محمود    2029 الرحيم عبد جمال 1992/09/20شيماء

المجيد    2030 عبد حسين جمعه اسلميه 1988/06/08شيماء دراسات
احمد    2031 على محمد حسن 1991/09/15شيماء

اللطيف    2032 عبد على حسين 1988/09/28شيماء

السمان    2033 الحميد عبد حنفى 1991/11/04شيماء

مسعود   2034 محمود راضى 1984/07/07شيماء

احمد   2035 صلح رشاد 1992/09/21شيماء

ابوالنصر   2036 اسماعيل رضوان 1981/10/01شيماء

احمد   2037 محمود رمضان 1991/04/01شيماء

الوفا     2038 ابو احمد العابدين زين 1986/08/02شيماء

عطيه    2039 يونس الدين سراج 1991/01/01شيماء

الحميد    2040 عبد حمدان سنوسى 1985/08/27شيماء

السيد    2041 الحفيظ عبد شحاته 1986/09/30شيماء

على   2042 محمود شعبان 1991/09/13شيماء

السيد   2043 محمد شوقى 1988/01/19شيماء

حسن   2044 اسماعيل صابر 1990/10/30شيماء

محمود   2045 عباس صابر 1990/06/27شيماء

حماد   2046 على صابر 1988/06/15شيماء

ابوعلى   2047 محمود صلح 1991/08/10شيماء

سليم    2048 العظيم عبد عادل 1989/12/10شيماء

محمد   2049 احمد عاطف 1991/09/14شيماء

حسن    2050 الرحيم عبد عاطف 1991/04/28شيماء

حسين   2051 محمد عاطف اسلميه 1986/08/09شيماء دراسات
احمد     2052 المنعم عبد الحميد عبد 1985/09/07شيماء

الشاذلى    2053 المولى عبد فتحى 1985/03/31شيماء
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حسانين    2054 العزيز عبد كمال 1987/08/08شيماء

النعيم    2055 عبد غزالى كمال 1991/02/09شيماء

حسن   2056 احمد محمد اسلميه 1988/10/19شيماء دراسات
حماد   2057 احمد محمد 1986/11/22شيماء

هريدى   2058 حسين محمد 1992/02/05شيماء

طلب    2059 يونس شوكت محمد 1986/08/09شيماء

احمد      2060 الفتاح عبد الدين صلح محمد 1985/07/09شيماء

محمد    2061 الرحيم عبد محمد 1988/10/09شيماء

غالب    2062 ال عبد محمد 1990/09/01شيماء

محمد   2063 على محمد 1990/07/02شيماء

على    2064 محمد غندار محمد 1991/12/23شيماء

محمد   2065 لطفى محمد 1989/10/03شيماء

قبيصى   2066 احمد محمود 1989/03/22شيماء

محمود   2067 تمام محمود اسلميه 1987/04/01شيماء دراسات
20681983/03/13

السميع    2069 عبد عبده محمود 1991/12/05شيماء

فرغلى   2070 هاشم مخلوف 1991/01/23شيماء

الرحمن    2071 عبد السيد هانى اسلميه 1992/01/01شيماء دراسات
القادر     2072 عبد ال خلف محمد 1981/09/20صابر

على   2073 السيد بخيت اسلميه 1990/11/30صابرين دراسات
حسين    2074 ال خلف عاطف اسلميه 1986/12/30صابرين دراسات
رشوان    2075 حسن محمد على 1985/01/06صابرين

عطيه   2076 مصطفى محمد 1991/06/10صابرين

محمد   2077 ابراهيم محمود اسلميه 1989/10/16صابرين دراسات
ديمترى   2078 صادق مترى 1983/11/30صادق

السيد   2079 صادق محمد 1988/01/17صادق

طالب    2080 ابو صالح ابراهيم 1989/02/18صالح

محمد    2081 على الرحيم عبد 1989/01/09صالح

احمد    2082 حسين المنعم عبد 1987/08/10صالح

هلل   2083 بكر محمد اسلميه 1981/09/13صالح دراسات
حسين    2084 الباسط عبد محمود 1988/09/06صالح

الرحمن     2085 عبد محمود الفضل ابو اسلميه 1986/08/20صباح دراسات
المنعم    2086 عبد على القدرى 1987/04/12صباح

احمد   2087 الوردانى سلمه 1992/01/13صباح

اللطيف    2088 عبد احمد عمر اسلميه 1983/04/30صباح دراسات
عليو   2089 عنانى محمد اسلميه 1978/11/27صباح دراسات
حبيب   2090 صبحى عشم 1984/08/25صبحى

رضوان  2091 محمد اسلميه 1986/07/01صبرى دراسات

حقوق. ل
اداب. ل

حقوق. ل
اداب. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تجارة. ب

محمد    حافظ محمود حقوق. ل.شيماء
تربية. ب
اداب. ل

حقوق. ل

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل

حقوق. ل
تجارة. ب

اداب. ل
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محمد   2092 خزيم احمد اسلميه 1987/01/24صفاء دراسات
سليمان   2093 خلف احمد 1992/01/01صفاء

محمد   2094 على احمد اسلميه 1981/03/27صفاء دراسات
عثمان   2095 محمود السيد اسلميه 1977/06/30صفاء دراسات
عوض    2096 النعيم عبد جمال 1988/01/01صفاء

باقر   2097 محمود حسن 1990/05/15صفاء

احمد    2098 العال عبد حلمى اسلميه 1985/03/09صفاء دراسات
حسين    2099 فرغل ال خلف اسلميه 1981/09/20صفاء دراسات
ال     2100 عبد الحفيظ عبد خلف 1986/11/26صفاء

محمد    2101 ال عبد شرف اسلميه 1985/01/25صفاء دراسات
ال     2102 ضيف محمد ال ضيف 1984/09/24صفاء

ال     2103 عبد محمد ال عبد 1987/11/28صفاء

عثمان    2104 محمد ال عبد 1982/02/14صفاء

احمد    2105 عيد الناصر عبد 1989/01/04صفاء

العال    2106 عبد حسن علم 1986/02/03صفاء

ابراهيم   2107 رضوان على اسلميه 1986/01/14صفاء دراسات
العل    2108 ابو السيد عيد 1987/12/13صفاء

ابراهيم    2109 احمد محمد فتحى اسلميه 1991/04/01صفاء دراسات
حسانين   2110 هاشم فرحان اسلميه 1981/01/12صفاء دراسات
21111988/01/04

محمود   2112 على كمال اسلميه 1978/01/31صفاء دراسات
الله    2113 عبد اسماعيل محمد 1987/08/05صفاء

امام    2114 المنعم عبد محمد 1979/11/17صفاء

محمد   2115 متولى محمد 1990/05/01صفاء

احمد   2116 هاشم محمد 1986/12/12صفاء

ابراهيم   2117 محمد مصطفى اسلميه 1987/01/02صفاء دراسات
احمد   2118 السيد محمد 1979/11/27صفوت

احمد    2119 الرحيم عبد الجبالى 1987/03/01صلح

الشاذلى   2120 محمد امام 1988/10/03صلح

حسين     2121 العزيز عبد الدين علء 1989/02/19صلح

حجازى   2122 كامل محمد 1988/01/01صلح

مرجان   2123 ناشد فوزى 1982/08/07صموائيل

عزب    2124 الحافظ عبد احمد 1975/11/28ضاحى

احمد   2125 فراج احمد 1990/02/01ضياء

محمد    2126 محمود احمد الدين 1989/11/24ضياء

سليمان    2127 محمد سليمان الدين 1982/01/18ضياء

احمد    2128 العزيز عبد عاطف 1991/10/20ضياء

طه    2129 محمد العزيز عبد 1987/05/01ضياء

حقوق. ل

حقوق. ل
اداب. ل

اداب. ل

تجارة. ب
تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
تربية. ب

اجتماعيه . ب خدمه

السيد     الرحمن عبد فوزى زراعه. ب.صفاء

تربية. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب

حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تعاونية . ب دراسات
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
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المجيد     2130 عبد الحميد عبد عبده اسلميه 1992/05/31ضياء دراسات
بربرى   2131 حافظ عطيه 1987/02/05ضياء

احمد   2132 فتوح محمد 1986/09/20ضياء

محمد   2133 موسى محمد اسلميه 1986/01/28ضياء دراسات
شعبونى   2134 خلف ابودهب 1982/06/12طارق

الرحيم    2135 عبد خليل احمد 1982/08/18طارق

الرحمن    2136 عبد غالب احمد 1988/07/20طارق

احمد   2137 محمد احمد اسلميه 1987/06/06طارق دراسات
محمد     2138 الحليم عبد النبى حب 1989/09/30طارق

السيد    2139 العال عبد سعد 1985/06/27طارق

مهران    2140 الدين نور سليمان 1986/06/21طارق

الرحمن      2141 عبد المعبود عبد الرازق عبد 1992/09/02طارق

رشوان    2142 محمد الستار عبد 1986/06/03طارق

الرحيم      2143 عبد المنعم عبد العال عبد اسلميه 1986/02/27طارق دراسات
احمد    2144 ابراهيم العظيم عبد اسلميه 1992/09/08طارق دراسات
اسماعيل   2145 محمد على 1986/09/20طارق

امين    2146 جابر امين محمد اسلميه 1987/09/28طارق دراسات
يوسف   2147 محمد هارون 1981/07/20طارق

خلف   2148 احمد احمد 1989/07/03طاهر

على    2149 الله عبد احمد 1987/09/21طاهر

الرحمن     2150 عبد محمد الرحمن عبد 1990/09/15طاهر

احمد    2151 الخالق عبد محمد 1982/08/11طاهر

محمود   2152 محمد خلف 1979/01/11طبلوى

السيد   2153 محمد احمد 1980/08/21طلعت

مصطفى    2154 محمد الحفيظ عبد 1988/12/01طلعت

ادم   2155 احمد محمود 1986/06/14طلعت

عطيه   2156 حسان رجب 1987/09/29طه

محمود    2157 ثابت الحليم عبد 1984/07/15طه

الرحيم     2158 عبد محمود الحميد عبد 1975/01/08طه

على   2159 موسى على 1975/01/01طه

الجواد    2160 عبد صبره قابيل 1989/04/17طه

يونس    2161 قاسم عبده محمد 1989/08/26طه

عمر    2162 احمد النور ابو اسلميه 1987/03/11عائشه دراسات
الرحيم     2163 عبد الجواد عبد احمد 1987/08/10عائشه

على    2164 الموجود عبد محمد 1985/01/01عائشه

على   2165 محمد محمد اسلميه 1987/09/17عائشه دراسات
الرحيم    2166 عبد مهدى مخلوف اسلميه 1982/12/19عائشه دراسات
قاسم   2167 صهبى سلمى 1974/04/27عابدين

اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

زراعه. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
وفنادق . ب سياحه

تجارة. ب

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداب. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اعلم. ب
تربية. ب
حقوق. ل

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
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بشاى   2168 رزق ابراهيم 1986/10/14عادل

حسانين   2169 احمد احمد اسلميه 1977/11/03عادل دراسات
محمد   2170 السيد احمد 1982/01/22عادل

حكيم   2171 عدلى جريس 1989/09/21عادل

الحق    2172 جاد ايوب جوده 1986/02/02عادل

ال    2173 عبد محمد 1990/01/01عادلرمضان

الرازق    2174 عبد شحاته شحات 1978/09/26عادل

شنوده   2175 فهمى صادق 1987/09/23عادل

طه    2176 محمد الحكم عبد 1981/01/04عادل

ابراهيم    2177 محمد الحميد عبد 1986/08/08عادل

الرحيم     2178 عبد على الرحيم عبد 1987/01/01عادل

ادم     2179 الصبور عبد العليم عبد 1987/01/15عادل

الله      2180 عبد العاطى عبد الناصر عبد 1986/05/24عادل

الجيد    2181 عبد محمود عفيفى 1984/01/12عادل

السميع    2182 عبد احمد على 1985/10/26عادل

احمد   2183 خضيرى على 1972/07/01عادل

المجيد    2184 عبد صديق على 1987/07/12عادل

فهيم   2185 فتحىزاكى 1991/06/29عادل

متولى   2186 محمد متولى 1986/10/19عادل

محمد   2187 الدردير محمد 1978/11/06عادل

محمد    2188 الرحيم عبد محمود 1988/09/17عادل

سليمان   2189 محمد حسين 1991/07/27عارف

الغنى    2190 عبد حامد ابراهيم 1991/09/14عاصم

احمد    2191 الحليم عبد احمد 1982/08/11عاصم

عوض   2192 الديبراشد 1981/03/28عاصم

الرحمن    2193 عبد الدمرانى السيد 1982/03/01عاصم

العال     2194 عبد احمد الحق عبد 1989/04/29عاصم

علم   2195 احمد عزوز 1988/05/06عاصم

محمد    2196 الدين نور فايز 1981/10/17عاصم

اللطيف    2197 عبد احمد محمد 1990/10/28عاصم

السيد  2198 محمد اسلميه 1989/05/22عاصم دراسات
الغنى    2199 عبد السيد احمد 1973/02/01عاطف

احمد   2200 انور احمد 1976/06/09عاطف

ابراهيم    2201 الرؤف عبد اسماعيل 1981/10/25عاطف

خليل    2202 بخيت الثالوث عبد 1980/08/03عاطف

حسان    2203 محمد الحفيظ عبد اسلميه 1981/12/03عاطف دراسات
مرسى    2204 السمان السيد عبد 1974/06/27عاطف

تاوضروس    2205 اقلديوس النور عبد 1965/02/11عاطف

اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اداب. ل
هندسة. ب
حقوق. ل
اداب. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اداب. ل

اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
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زيان   2206 احمد على 1982/01/31عاطف

ابراهيم   2207 السمانى كامل 1981/04/08عاطف

مكسيموس   2208 يونان لمعى عمالية 1975/08/09عاطف جامعة
الرحمن    2209 عبد خضيرى محمد 1983/02/27عاطف

امبابى    2210 العال عبد محمد عمالية 1983/01/01عاطف جامعة
سليمان   2211 عبيد محمد اسلميه 1979/04/05عاطف دراسات
ربه    2212 عبد احمد محمود 1978/03/23عاطف

مكى   2213 على خطاب 1979/08/24عامر

عامر     2214 السميع عبد الناصر عبد 1982/04/15عامر

هلل    2215 الله عبد محمد 1983/03/20عامر

اللطيف      2216 عبد مجاهد اللطيف عبد الجبار 1978/08/26عبد

شرقاوى     2217 الحافظ عبد احمد الحافظ اسلميه 1976/06/05عبد دراسات
الحافظ     2218 عبد عادل محمد الحافظ 1986/10/01عبد

محمد    2219 السيد محمد الحكيم 1973/08/16عبد

محمد    2220 احمد محمود الحليم 1988/05/01عبد

احمد     2221 الحميد عبد جمال الحميد 1991/12/23عبد

فاوى    2222 محمد حماد الحميد 1984/04/02عبد

الحميد     2223 عبد محمد رشدى الحميد اسلميه 1981/05/06عبد دراسات
محمد    2224 السيد شعبان الحميد 1980/01/03عبد

البر      2225 عبد محمد العزيز عبد الحميد 1988/09/07عبد

يوسف    2226 احمد محمد الحميد 1991/02/03عبد

محمد     2227 المبدى عبد محمد الحميد اسلميه 1987/07/01عبد دراسات
امبابى      2228 العال عبد الدين نجم الحميد 1986/07/12عبد

بدوى    2229 على السيد الخالق اسلميه 1972/06/15عبد دراسات
محمود    2230 الرؤف عبد الخالق 1990/01/01عبد

احمد     2231 الفتاح عبد مساعد الخالق 1986/03/22عبد

احمد    2232 بحبوح موهوب الخالق 1987/06/10عبد

الحليم     2233 عبد حمدان محمد الرؤف اسلميه 1980/07/24عبد دراسات
احمد    2234 محمد محمود الرازق اسلميه 1986/02/12عبد دراسات
ال      2235 عبد الراضى عبد عزت الراضى 1987/01/15عبد

الرحمن     2236 عبد حسن احمد الرحمن اسلميه 1990/03/01عبد دراسات
ال     2237 عبد محمد النصارى الرحمن 1986/04/30عبد

محمد    2238 محمد انور الرحمن 1989/02/20عبد

محمود    2239 محمد حسن الرحمن اسلميه 1988/06/05عبد دراسات
الكريم      2240 عبد الرحمن عبد حسين الرحمن 1985/01/01عبد

احمد     2241 السيد الدين ضياء الرحمن 1988/09/10عبد

سالم      2242 على محمد القادر عبد الرحمن اسلميه 1981/04/01عبد دراسات
ال      2243 عبد سيد الله عبد الرحمن 1992/08/12عبد

تجارة. ب
تجارة. ب

اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
اداب. ل
زراعه. ب
حقوق. ل
علوم. ب

تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

حقوق. ل

حقوق. ل
تربية. ب
حقوق. ل

حقوق. ل

حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

حقوق. ل
تجارة. ب

تجارة. ب
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احمد    2244 على على الرحمن اسلميه 1987/01/28عبد دراسات
على    2245 محمد على الرحمن 1986/09/01عبد

محمد    2246 محمود على الرحمن 1971/11/18عبد

محمد     2247 الرحمن عبد فخرى الرحمن 1989/10/08عبد

متولى    2248 امين فرج الرحمن 1988/01/02عبد

السلم     2249 عبد سالمان لملوم الرحمن اسلميه 1987/10/22عبد دراسات
على    2250 بخيت محمد الرحمن 1991/07/22عبد

على     2251 الرحمن عبد محمد الرحمن اسلميه 1985/01/19عبد دراسات
محمد     2252 الشافى عبد محمد الرحمن 1988/08/29عبد

العزيز     2253 عبد احمد نجف الرحمن 1990/09/01عبد

محمد     2254 العال عبد احمد الرحيم اسلميه 1976/01/10عبد دراسات
محمود    2255 محمد السيد الرحيم اسلميه 1985/08/03عبد دراسات
احمد     2256 الرحيم عبد حسنى الرحيم 1992/02/15عبد

على    2257 احمد رفعت الرحيم 1977/11/01عبد

ضرار     2258 جاهين الحفيظ عبد الرحيم اسلميه 1980/05/03عبد دراسات
محمد     2259 ال عبد على الرحيم اسلميه 1984/09/01عبد دراسات
على     2260 الرحيم عبد محمد الرحيم 1973/06/02عبد

جمعه    2261 على محمد الرحيم اسلميه 1983/02/28عبد دراسات
مرسى    2262 ابوزيد محمود الرحيم اسلميه 1988/08/21عبد دراسات
احمد    2263 حسن محمود الرحيم 1987/06/01عبد

معبد     2264 الرحيم عبد معبد الرحيم اسلميه 1985/01/10عبد دراسات
الهادى     2265 عبد احمد محمود السلم 1987/04/13عبد

سليمان    2266 احمد محمد الصبور اسلميه 1983/10/12عبد دراسات
حسن     2267 جابر العظيم عبد الصمد اسلميه 1990/11/16عبد دراسات
الظاهر     2268 عبد محمد احمد الظاهر 1989/03/06عبد

حسين     2269 الرحمن عبد محمود العاطى 1984/07/31عبد

السيد    2270 على ابراهيم العال 1979/03/04عبد

العاطى      2271 عبد العال عبد السيد العال 1987/05/05عبد

احمد     2272 العال عبد جمال العال 1987/05/02عبد

سعيد    2273 محمد حمدى العال 1980/11/12عبد

على    2274 السيد رجب العال اسلميه 1982/01/21عبد دراسات
على      2275 مير العال عبد محمد العال اسلميه 1980/06/12عبد دراسات
سليمان     2276 العزيز عبد جمال العزيز اسلميه 1988/11/01عبد دراسات
ابراهيم     2277 الرحمن عبد حسين العزيز 1986/05/10عبد

عامر    2278 يوسف على العزيز 1971/04/03عبد

جاهين    2279 امين شهين العظيم اسلميه 1984/07/16عبد دراسات
بخيت    2280 احمد محمود العظيم 1988/03/17عبد

حافظ    2281 منازع عارف القادر 1986/05/04عبد
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محمود    2282 محمد السيد الكريم 1991/11/11عبد

ال     2283 جاد صالح محمد الكريم 1992/09/23عبد

احمد     2284 الله عبد احمد الله اسلميه 1985/07/03عبد دراسات
على    2285 يوسف اللهراضى اسلميه 1987/01/11عبد دراسات
محمد     2286 الله عبد عمر الله 1986/12/23عبد

عمران    2287 اسماعيل محمد الله 1988/02/07عبد

على    2288 محمد محمد الله اسلميه 1985/01/01عبد دراسات
طه    2289 محمد مرتضى الله اسلميه 1988/06/30عبد دراسات
الله      2290 عبد اللطيف عبد حمدى اللطيف 1983/01/27عبد

اللطيف     2291 عبد على شحاته اللطيف 1989/09/30عبد

الرحمن      2292 عبد اللطيف عبد محمد اللطيف اسلميه 1977/11/02عبد دراسات
محمد    2293 تبينه احمد ال 1987/01/01عبد

دياب    2294 محمد السعودى ال 1991/10/23عبد

ابراهيم    2295 حسن السيد ال 1984/02/02عبد

محمد    2296 مطاوع خلف ال اسلميه 1986/04/17عبد دراسات
سليمان     2297 السيد السيد محمد ال 1990/08/04عبد

حسين    2298 الزهرى محمود ال 1978/05/02عبد

السمان     2299 المولى عبد نجيب ال 1984/02/07عبد

محمد     2300 اللطيف عبد سليمان المحسن 1987/03/25عبد

سالم     2301 صابر العاطى عبد المحسن اسلميه 1987/09/19عبد دراسات
على      2302 الدين عز المعين عبد المعز 1987/01/04عبد

على    2303 محمد على المعز اسلميه 1988/11/15عبد دراسات
معروق    2304 السيد محمد المعز 1990/03/01عبد

احمد     2305 المغيث عبد احمد المغيث اسلميه 1976/01/07عبد دراسات
مليكه    2306 مملوك عدلى الملك 1986/08/25عبد

الخير     2307 عبد محمد سعد المنعم 1987/04/17عبد

العال       2308 عبد المجد ابو العال عبد المهدى اسلميه 1980/01/31عبد دراسات
حسن    2309 السيد احمد الناصر 1989/10/01عبد

العل     2310 ابو حسن محمد الناصر 1991/07/29عبد

طه    2311 صابر محمد الناصر اسلميه 1983/11/01عبد دراسات
محمد     2312 الباقى عبد وحيد الناصر 1990/05/02عبد

بخيت     2313 محمد الرحمن عبد النبى 1986/01/12عبد

محمود     2314 ابراهيم الدين محى الواحد 1990/03/01عبد

محمد    2315 السيد رشاد الوارث 1984/01/01عبد

احمد    2316 طه محمود الوهاب 1980/02/27عبد

عرفه    2317 صالح الستار عبد اسلميه 1982/04/26عبده دراسات
محمود    2318 المبدى عبد احمد اسلميه 1989/08/02عبير دراسات
احمد   2319 محمد احمد 1980/03/01عبير
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طنطاوى   2320 فاضل اسعد 1989/10/01عبير

حبارير   2321 محمد اسماعيل 1974/05/01عبير

حسين   2322 ابراهيم حسن 1986/03/27عبير

محمود   2323 فوزى حسنى اسلميه 1975/12/29عبير دراسات
قبيصى    2324 الفضيل عبد رشاد 1990/11/01عبير

رضوان    2325 النعيم عبد رضوان 1985/06/24عبير

على   2326 حافظ صفوت 1975/12/01عبير

على   2327 محمد على 1990/11/04عبير

قناوى   2328 محمد فرج 1979/12/09عبير

الرحيم    2329 عبد على محمد اسلميه 1974/03/20عبير دراسات
ال    2330 عبد السيد محمود 1987/09/21عبير

شبانه    2331 الحافظ عبد محمود 1989/01/27عبير

ربه    2332 عبد محمد منصور 1986/07/28عبير

ابراهيم   2333 حسن السيد 1987/09/01عثمان

غبريال   2334 لوقا غبريال 1986/08/02عدلى

الدين     2335 كمال الدين نور عثمان 1980/01/01عدوى

محمد   2336 عرابى محمود 1987/04/05عرابى

رشوان   2337 على انور اسلميه 1983/01/01عرفه دراسات
عامر   2338 كريم سعد اسلميه 1983/01/01عرفه دراسات
تمام    2339 محمود الجابر عبد 1981/02/04عرفه

محمد    2340 على ضيف ابو 1975/10/14عز

عايد     2341 شحاته العل ابو الدين عمالية 1988/04/07عز جامعة
محمد      2342 الدين عز ال عبد الدين 1991/07/24عز

احمد    2343 السيد العرب عز 1988/02/07عز

حسن   2344 محمود احمد 1982/01/03عزام

ابراهيم   2345 فهيم ابراهيم 1989/10/21عزت

الحمد     2346 ابو ابراهيم ال خلف 1978/03/21عزت

احمد    2347 ابراهيم الرحمن عبد 1983/04/17عزت

على    2348 منازع العال عبد اسلميه 1979/09/04عزت دراسات
شلبى   2349 عمر على 1975/12/01عزت

على   2350 فؤاد على اسلميه 1984/04/15عزت دراسات
محمود   2351 احمد السيد اسلميه 1990/03/20عزه دراسات
محمد   2352 حسن السيد 1986/01/01عزه

رضوان   2353 محمد جمال 1985/11/03عزه

على    2354 العل ابو رفعت اسلميه 1988/10/15عزه دراسات
السيد    2355 محمد الله عبد اسلميه 1989/02/10عزه دراسات
الشريف     2356 محمد ال عبد على 1981/09/15عزه

ابوعلى   2357 رزق ماهر اسلميه 1985/05/06عزه دراسات
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على     2358 الله عبد الصغير محمد اسلميه 1986/04/20عزه دراسات
سليمان   2359 حسن محمد اسلميه 1975/09/08عزه دراسات
محمود    2360 مصطفى رفعت محمد 1986/08/05عزه

سليمان    2361 اللطيف عبد محمد 1992/03/05عزه

السنوسى   2362 على السيد اسلميه 1989/12/10عسليه دراسات
محمد    2363 الحميد عبد احمد 1983/05/05عصام

ابراهيم   2364 على احمد اسلميه 1987/02/21عصام دراسات
احمد    2365 ابراهيم محمد الدين 1982/08/09عصام

حسن   2366 على حسن اسلميه 1983/02/04عصام دراسات
عثمان   2367 محمد عزت 1982/07/26عصام

فواز   2368 احمد فواز 1987/04/04عصام

السيد    2369 الله عبد فوزى 1985/01/01عصام

على   2370 احمد محمد اسلميه 1987/06/04عصام دراسات
ال   2371 اعمرعطا محمد 1986/12/04عصام

محمد   2372 عارف محمد 1984/01/10عصام

الزهرى    2373 الرحمن عبد محمد 1983/10/04عصام

الرحيم    2374 عبد احمد محمود 1982/08/14عصام

الهادى      2375 عبد محمد عصمت احمد حسن 1986/10/25عصمت

الصادق    2376 عبد جلل عياد 1988/09/04عصمت

رزق    2377 عطيه حبيب ال 1971/02/01عطا

حافظ   2378 محمود رشاد 1988/01/21عطفيه

مجاهد   2379 محمد محمد 1975/10/11عطوه

احمد   2380 محمد حسنى 1975/12/02عطيه

الموجود     2381 عبد محمد الموجود عبد 1986/01/15عطيه

عطيه   2382 عزيز لطيف اسلميه 1990/08/07عطيه دراسات
حسن   2383 احمد حسن 1988/05/21عظيمه

خلف    2384 احمد احمد 1989/07/28عفافراضى

اسماعيل    2385 اللطيف عبد فوزى 1975/12/22عفاف

النعيم    2386 عبد محمود محمد اسلميه 1980/03/02عفاف دراسات
الزهرى   2387 مصطفى محمد 1982/03/10عفاف

الوفا    2388 ابو كامل ناصر 1992/10/01عفاف

الدين    2389 نور عمر احمد 1986/01/05عفت

محمد   2390 السيد حافظ 1990/08/25عل

محمد   2391 ابراهيم حسين 1989/02/13عل

حماد    2392 سيد المنعم عبد اسلميه 1979/03/26عل دراسات
دياب    2393 محمد الناصر عبد 1992/06/07عل

محمد   2394 احمد عصام 1990/10/01عل

احمد   2395 على على 1989/07/01عل
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احمد   2396 احمد عيسى 1987/07/25عل

مصطفى    2397 الحميد عبد مصطفى 1991/10/08عل

ابوزيد   2398 على ناجح 1987/09/29عل

ثابت   2399 حافظ احمد 1981/06/09علء

هاشم    2400 الرحيم عبد احمد 1988/11/15علء

الكريم    2401 جاد محمود البدرى 1982/09/16علء

محمد     2402 الرحيم عبد الشاذلى الدين 1983/08/06علء

ال      2403 عبد العربى الدين سراج الدين اسلميه 1976/12/16علء دراسات
ال      2404 عبد العال عبد لطفى الدين 1986/12/14علء

محمد    2405 احمد محمد الدين 1976/11/19علء

محمد    2406 على محمد الدين اسلميه 1987/10/24علء دراسات
حموده    2407 عيسى محمد الدين 1985/10/10علء

القادر      2408 عبد العال عبد محمود الدين 1971/12/21علء

احمد      2409 محمد اللطيف عبد مختار الدين 1984/10/01علء

عطيه    2410 العال عبد جمال اسلميه 1989/06/14علء دراسات
توفيق   2411 فايز حسن 1987/12/09علء

احمد    2412 الرحمن عبد حسنى 1987/12/12علء

حسانين  2413 حسين 1986/04/06علء

الكريم    2414 عبد رشاد حفظى 1988/11/23علء

محمد   2415 السيد حمدى 1976/12/01علء

ابوالعل   2416 السيد خلف 1988/05/05علء

الحميد    2417 عبد عباس خيرى 1987/11/04علء

محمد   2418 محمود خيىرى 1988/06/23علء

ابراهيم   2419 محمود رمضان 1987/02/25علء

الدين     2420 نصر الحميد عبد عاطف 1986/09/08علء

عثمان   2421 محمد على 1982/07/04علء

ابراهيم    2422 ال جاب فتحى 1978/10/04علء

الراضى     2423 عبد محمود على فتحى اسلميه 1988/01/01علء دراسات
مزيد    2424 الله عبد مازن 1988/04/28علء

فراج   2425 احمد محمد 1990/03/31علء

على   2426 السيد محمد 1983/04/14علء

على   2427 كامل محمد اسلميه 1982/11/29علء دراسات
محمد   2428 محمود محمد 1986/01/07علء

شعلن   2429 اسماعيل محمود 1983/10/31علء

محمد   2430 زكى ممدوح 1990/05/05علء

الحافظ    2431 عبد ضاحى حسن اسلميه 1987/11/05علم دراسات
محمد    2432 علم الدين نصر 1978/07/01علم

ال    2433 عبد اسحاق عشم 1983/06/04علم
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ابراهيم   2434 محمد ابراهيم 1990/08/07على

محمود    2435 بدور الفتوح ابو 1987/07/17على

حسانين    2436 على الصديق ابوبكر 1987/09/28على

العزيز    2437 عبد حسين احمد 1981/10/16على

الرحيم    2438 عبد سليمان احمد 1985/10/16على

النبى     2439 عبد اللطيف عبد احمد 1992/04/12على

محمد    2440 اللطيف عبد احمد 1975/05/17على

عطيه   2441 على احمد 1986/10/13على

فرغلى   2442 على احمد 1987/10/15على

محمد   2443 على احمد اسلميه 1989/08/30على دراسات
على   2444 مدنى احمد اسلميه 1984/09/23على دراسات
مزيد   2445 يونس احمد 1989/02/11على

عوض    2446 الكريم جاد البدرى اسلميه 1985/05/06على دراسات
على   2447 لطفى البدرى 1988/03/17على

رشوان   2448 بلل الديب 1982/06/15على

محمود   2449 احمد السيد 1992/08/01على

احمد    2450 اللطيف عبد السيد 1989/01/21على

ادم   2451 احمد الضبع اسلميه 1984/04/21على دراسات
بخيت   2452 على امين اسلميه 1977/06/11على دراسات
سعيد   2453 محمد بخيت 1972/02/20على

اسماعيل   2454 محمد بدرى 1977/09/23على

بطيخ   2455 على جبريل اسلميه 1990/10/08على دراسات
رمضان   2456 حماد جمال 1987/11/16على

على    2457 الحفيظ عبد جمال 1990/03/10على

احمد   2458 على حامد 1989/11/20على

عقيلى   2459 حسين حسن 1975/07/27على

احمد   2460 محمد حسن 1987/01/27على

الرحمن    2461 عبد على خلف 1988/02/22على

محمود   2462 عنتر 1988/11/07علىرمضان

النعيم    2463 عبد خليل رياض 1985/02/04على

حسن    2464 احمد العابدين زين 1991/09/01على

دياب     2465 على ذكى العابدين زين 1989/11/26على

سليمان   2466 محمد سليمان 1983/09/30على

ال    2467 عبد على صابر 1985/04/20على

غريب    2468 البارى عبد صادق اسلميه 1993/08/17على دراسات
محمد   2469 على صبرى 1989/06/01على

محمد   2470 على عاطف اسلميه 1985/09/14على دراسات
على   2471 امين عباس 1974/02/04على
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صديق    2472 محمد الحكيم عبد 1987/04/01على

ال     2473 عبد احمد الرحمن عبد 1983/09/10على

احمد    2474 محمد الظاهر عبد 1980/01/10على

على    2475 منير الظاهر عبد 1984/04/09على

محمد    2476 محمود اللطيف عبد اسلميه 1983/12/13على دراسات
الرحمن    2477 عبد احمد عبده 1986/04/01على

محمد   2478 على عبود اسلميه 1989/06/01على دراسات
احمد   2479 محمود عليان 1991/10/29على

المجيد    2480 عبد على عوض 1983/09/14على

فراج   2481 شوق فاروق 1981/07/06على

فرج   2482 محمد فرج اسلميه 1983/06/07على دراسات
حسن   2483 على كمال اسلميه 1988/01/05على دراسات
اللطيف    2484 عبد الشاكر محمد 1989/12/09على

الخطيب    2485 اللطيف عبد محمد 1989/03/18على

احمد   2486 على محمد اسلميه 1989/03/01على دراسات
المنعم    2487 عبد على محمد 1991/08/08على

عدنان   2488 على محمد 1992/02/10على

محمد   2489 على محمد 1986/02/06على

على   2490 منصور محمد 1989/03/05على

الحق     2491 عبد على ناجى محمد 1989/01/14على

شعراوى   2492 برعى محمود اسلميه 1986/10/25على دراسات
المطلب    2493 عبد عارف محمود 1989/05/14على

محمد   2494 على محمود 1978/03/20على

مراد   2495 على محمود اسلميه 1979/12/19على دراسات
مصطفى   2496 على محمود 1977/07/19على

محمد   2497 كامل محمود 1990/10/18على

مراد   2498 احمد مسعود اسلميه 1985/01/10على دراسات
ابراهيم   2499 احمد الصافى اسلميه 1990/03/18علياء دراسات
ربيعى   2500 على جرحى 1993/03/28علياء

عثمان   2501 محمد خلف 1984/02/25علياء

العال    2502 عبد خضير صفوت اسلميه 1990/03/22علياء دراسات
احمد   2503 توفيق عادل 1990/07/27علياء

ال     2504 عبد محمد الظاهر عبد عمالية 1989/04/01علياء جامعة
القادر     2505 عبد ابوالعل القادر عبد 1981/11/13علياء

سدره   2506 فؤاد ابراهيم 1987/09/05عماد

رزق    2507 مجلع السعود ابو 1976/01/06عماد

اسماعيل   2508 على احمد 1988/03/02عماد

احمد   2509 محمد احمد 1986/08/15عماد

حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
تربية. ب

حقوق. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تربية. ب
تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم

حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

اداب. ل
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه

تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
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اسماعيل     2510 ال عبد احمد الدين 1986/02/22عماد

الظاهر      2511 عبد حامد على عاطف الدين عمالية 1988/08/01عماد جامعة
عباس    2512 محمود محمد الدين 1989/07/01عماد

سرور   2513 محمد السبع اسلميه 1987/08/18عماد دراسات
لبيب   2514 جيد الضبع 1989/10/10عماد

جندى    2515 الملك عبد امير 1987/09/23عماد

عوض    2516 ابراهيم ال جاد 1983/07/20عماد

محمد   2517 احمد حمدى 1991/06/01عماد

عزيز    2518 الواحد عبد حمدى 1985/12/02عماد

الواحد    2519 عبد على حمدى 1986/03/30عماد

عطيه    2520 النور عبد خلف 1986/07/20عماد

مهران    2521 الدين نور سليمان 1983/03/29عماد

يواقيم   2522 جرجس عاطف 1989/05/02عماد

فرج   2523 سيفين عاطف 1992/08/15عماد

فرج    2524 احمد الحليم عبد 1983/01/01عماد

حسين    2525 بكرى الحليم عبد 1986/11/29عماد

ال     2526 مكرم شفيق المسيح عبد 1987/12/10عماد

شتيوى   2527 سمعان عطيه 1988/07/29عماد

على   2528 بكرى على 1985/09/25عماد

عويضه   2529 نادر عويضه 1970/07/09عماد

توفيلس   2530 شفيق عياد 1981/10/20عماد

شنوده   2531 فهمى غطاس 1988/01/21عماد

ال    2532 نصر خليل فاروق 1988/10/24عماد

اسماعيل   2533 رشاد فتحى 1990/09/22عماد

ميخائيل    2534 ال عبيد فرحات 1988/05/02عماد

على   2535 احمد فوزى اسلميه 1990/12/12عماد دراسات
زيدان   2536 صابر محمد 1982/08/26عماد

حسن   2537 قاسم محمد اسلميه 1982/11/06عماد دراسات
خليل   2538 عشم ميلد 1985/01/07عماد

توفيق   2539 جبريل محمد اسلميه 1988/02/20عمار دراسات
ابراهيم   2540 السيد ابراهيم 1979/02/15عمر

السيد    2541 حمدان الخير ابو 1980/03/19عمر

محمود   2542 السيد احمد 1987/06/16عمر

بكر   2543 محمد احمد 1986/08/01عمر

عواجه   2544 محمد احمد 1991/01/01عمر

العالذ    2545 عبد حمادى البدرى 1985/09/09عمر

احمد    2546 الوارث عبد السيد 1986/03/17عمر

محمد   2547 حمدى بكرى 1985/09/01عمر

حقوق. ل

تجارة. ب

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
علوم. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
علوم . ب دار
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

تجارة. ب

تجارة. ب

تربية. ب
حقوق. ل
تربية. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
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على     2548 زكى محمد الدين جمال 1986/06/28عمر

عمر   2549 محمود حسين 1992/07/28عمر

على   2550 عثمان حمدى 1979/01/18عمر

الحافظ    2551 عبد احمد خلف 1984/09/28عمر

محمود    2552 الرحمن عبد سعد اسلميه 1986/09/28عمر دراسات
عمار    2553 على العزيز عبد اسلميه 1989/08/01عمر دراسات
حمزه    2554 محمد الفتاح عبد 1991/09/12عمر

محمود    2555 الخضير الهادى عبد 1990/10/04عمر

على   2556 محمد عوض 1990/01/01عمر

صديق   2557 جرجاوى فتحى 1988/04/06عمر

محمد   2558 حمدى فتحى 1990/09/01عمر

محمد    2559 الؤوف عبد فيصل 1991/11/22عمر

متولى   2560 مراد متولى 1985/01/12عمر

حسن    2561 احمد ابوالفتوح محمد 1992/09/01عمر

محمد   2562 على محمد 1990/03/10عمر

قبيصى   2563 محمد محمد 1984/11/27عمر

طلب    2564 العليم عبد محمود 1983/07/21عمر

عيد   2565 شاكر مخلف 1986/12/29عمر

العال     2566 عبد الفضل ابو مشهور 1991/04/24عمر

محمد   2567 احمد ابراهيم 1986/03/11عمرو

حسانين   2568 محمد احمد اسلميه 1982/11/02عمرو دراسات
فؤاد   2569 احمد اشرف عمالية 1983/01/15عمرو جامعة
عمر   2570 سليمان السيد 1981/03/10عمرو

ادم   2571 حسين الشيبانى 1988/04/05عمرو

الرحيم    2572 عبد يوسف العربى اسلميه 1987/09/24عمرو دراسات
ابراهيم    2573 سيد الدين جمال 1990/10/16عمرو

احمد   2574 سعد جمال 1988/09/01عمرو

دوح   2575 سليمان جمال 1978/10/01عمرو

السيد   2576 حسنرمضان اسلميه 1985/10/06عمرو دراسات
مكى   2577 احمد حسين 1984/01/24عمرو

محمد    2578 العزيز عبد حسين 1989/01/21عمرو

الحميد    2579 عبد محمد طه 1986/09/01عمرو

الله    2580 عبد محمد عادل 1989/09/09عمرو

جامع    2581 عباس الحليم عبد 1986/06/20عمرو

الحافظ     2582 عبد على الحميد عبد 1989/10/01عمرو

محمد    2583 حسانين ال عبد 1989/02/19عمرو

25841989/02/19

الغنى     2585 عبد احمد المحسن عبد 1990/11/06عمرو

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
علوم. ب
حقوق. ل
علوم. ب
تجارة. ب
اداب. ل
زراعه. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تعاونية . ب دراسات
حقوق. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
وفنادق . ب سياحه

حقوق. ل
تجارة. ب
اعلم. ب
تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم

محمد     حسانين ال عبد الى . ب.عمرو حاسب
تربية. ب
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احمد     2586 العال عبد النعيم عبد 1988/09/15عمرو

على   2587 احمد على 1985/03/14عمرو

السيد   2588 احمد محمد 1990/09/22عمرو

شكيوى   2589 احمد محمد 1989/08/25عمرو

سليمان    2590 الكريم جاد محمد 1980/10/26عمرو

منصور   2591 خليفه محمد 1989/09/24عمرو

السيد   2592 شاكر محمد 1980/02/01عمرو

احمد    2593 الحميد عبد محمد 1987/05/24عمرو

محمد    2594 الحميد عبد محمد 1989/08/10عمرو

محمد   2595 عطيه محمد 1990/08/22عمرو

العل    2596 ابو محمود محمد 1988/01/07عمرو

حسين    2597 الدين نور محمد اسلميه 1985/04/02عمرو دراسات
25981981/08/22

المجيد    2599 عبد على محمود 1989/12/01عمرو

محمد    2600 الغفار عبد مرتضى 1990/09/12عمرو

حفنى    2601 الرحمن عبد مصطفى 1985/09/02عمرو

محمود   2602 صديق ناصر 1984/01/01عمرو

محمد   2603 ابراهيم محمد 1974/08/05عنتر

حسن    2604 العال عبد ابراهيم 1991/09/05عواطف

حسانين    2605 اللطيف عبد محمد 1992/01/04عواطف

البدوى   2606 احمد محمود اسلميه 1985/09/15عواطف دراسات
الحمد    2607 ابو احمد يحيى 1981/05/14عواطف

احمد   2608 توفيق محمد 1978/01/25عوض

ماهر   2609 كامل عادل 1983/02/01عيد

معوض   2610 حكيم فوزى 1987/01/25عيد

عزوز   2611 محمدين عزوز 1984/08/09عيسى

الملك    2612 عبد جاد يوسف 1985/09/19عيسى

احمد   2613 حافظ احمد 1973/11/01غاده

على   2614 احمد العربى 1987/12/26غاده

اللطيف     2615 عبد الراضى عبد جمال 1984/01/14غاده

خليفه   2616 عوض جمال 1990/03/10غاده

المهندس    2617 مصطفى محمد حسين 1975/09/28غاده

محمود   2618 حسين حمدان 1981/02/03غاده

السيد    2619 المنعم عبد حنفى اسلميه 1988/08/01غاده دراسات
قمصان   2620 محمد ذكريا 1990/11/19غاده

حامد   2621 كامل رفعت اسلميه 1984/07/26غاده دراسات
السيد    2622 محمد الدين سعد 1991/08/03غاده

احمد   2623 حسن عاطف 1983/02/19غاده

حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب

احمد    على محمود تجارة. ب. عمرو
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
علوم . ب دار
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
علوم. ب
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب

اداب. ل

اداب. ل
اداب. ل
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محمد    2624 احمد الخالق عبد اسلميه 1991/11/01غاده دراسات
محمود    2625 الحميد عبد عثمان 1988/11/26غاده

قطب   2626 محمود عليان 1990/09/12غاده

المنعم     2627 عيد النعيم عبد فتحى 1984/11/01غاده

الحميد    2628 عبد خليفه محمد 1988/11/20غاده

العال     2629 عبد المنعم عبد محمد اسلميه 1977/11/05غاده دراسات
فؤاد   2630 احمد محمود 1989/05/01غاده

هاشم   2631 زكى يسرى 1988/08/21غاده

احمد    2632 الله عبد احمد اسلميه 1990/06/26غاليه دراسات
الموجود    2633 عبد جاد جابر 1988/12/24غانم

الله    2634 عبد فؤاد احمد 1983/04/27فؤاد

فؤاد   2635 هرون خيرى 1983/01/30فؤاد

جبريل   2636 الرحمن عبد 1985/04/06فؤاد

مصطفى   2637 فؤاد فايز 1984/11/01فؤاد

حجازى   2638 محمد محمود 1989/04/16فؤاد

منصور   2639 فؤاد منصور 1992/10/01فؤاد

حسن    2640 الكريم جاد حسن 1992/02/16فاتن

نمر   2641 سليم سمير 1992/11/07فاتن

عارف   2642 الميرى شعبان 1990/12/26فاتن

على   2643 جاد فريد 1988/09/08فاتن

احمد    2644 اللطيف عبد محمد 1985/08/29فاتن

محمد   2645 اسماعيل هلل اسلميه 1988/12/18فاتن دراسات
الرحيم    2646 عبد السيد ابوالوفا 1983/08/01فادى

سامى   2647 عدلى جمال 1985/09/20فادى

تادرس   2648 يعقوب 1989/12/09فادىراجى

مشرقي   2649 جبره 1988/05/01فادىرافت

الشهيد    2650 عبد موريس ظريف 1988/01/20فادى

زكى   2651 شاكر فايز 1989/03/21فادى

عجايبى   2652 رياض فايق 1990/09/06فادى

تادرس   2653 مترى فوزى 1990/01/31فادى

هريدى   2654 محمد انور 1988/03/02فاديه

احمد   2655 رضوان ابوبكر اسلميه 1990/05/05فاطمه دراسات
الحافظ    2656 عبد البدرى احمد 1984/11/16فاطمه

على    2657 محمود فتحى احمد 1987/07/23فاطمه

على   2658 محمد الخضيرى اسلميه 1980/01/01فاطمه دراسات
محمد      2659 السيد الرب جاد احمد الزهراء 1989/09/17فاطمه

ض      2660 الرحيم عبد سليم رفعت الزهراء 1989/05/20فاطمه

الدايم      2661 عبد محمد الناصر عبد الزهراء 1991/05/21فاطمه

اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
تربية. ب

تجارة. ب
تربية. ب

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداب. ل
تربية. ب
تجارة. ب
حقوق. ل

تجارة. ب
تربية. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه



عليا   71مؤهلت من   121

الميلد السمم المؤهلتاريخ
رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

احمد     2662 الحميد عبد محمد الزهراء 1984/06/09فاطمه

عمران   2663 خليفه جاد اسلميه 1989/07/15فاطمه دراسات
حسانين   2664 حسن حسانين 1980/12/01فاطمه

السيد    2665 المولى عبد حسن 1990/08/18فاطمه

عزوز   2666 فرغلى حسين 1983/04/13فاطمه

محمد   2667 سيد حمدى 1990/10/01فاطمه

احمد   2668 محمد رجب اسلميه 1991/05/12فاطمه دراسات
محمود   2669 امين صالح 1991/04/15فاطمه

حسين   2670 محمد صلح 1988/10/01فاطمه

محمد   2671 احمد عطيه اسلميه 1976/01/24فاطمه دراسات
الحيم    2672 عبد احمد على 1983/10/31فاطمه

محمود    2673 ضيف ابو محمد 1978/12/16فاطمه

عبدال   2674 احمد محمد اسلميه 1975/07/06فاطمه دراسات
ابراهيم    2675 الحميد عبد محمد 1985/10/24فاطمه

اللطيف    2676 عبد محمد محمد 1988/11/26فاطمه

منصور   2677 محمد محمد 1981/11/08فاطمه

احمد   2678 محمود محمد اسلميه 1988/03/10فاطمه دراسات
العال    2679 عبد السيد محمود 1992/02/20فاطمه

على    2680 الحليم عبد محمود اسلميه 1987/09/04فاطمه دراسات
حسن   2681 محمد محمود 1991/01/15فاطمه

محمود   2682 محمد مخيمر اسلميه 1991/03/13فاطمه دراسات
احمد   2683 فؤاد مرتضى 1987/10/01فاطمه

الغفار    2684 عبد هللى رمضان اسلميه 1978/08/21فاهد دراسات
فاهم   2685 احمد احمد 1988/07/07فاهم

الدين    2686 نور حمدان صلح 1984/05/19فايز

محمد   2687 على احمد 1988/08/22فايزه

محمد   2688 مزيد احمد 1985/09/01فايزه

سعد   2689 محمد عوض 1991/03/25فايزه

حسن   2690 السيد كمال اسلميه 1986/12/01فايزه دراسات
المجيد    2691 عبد محمود مجدى 1987/11/25فايزه

محمد   2692 احمد محمد اسلميه 1982/01/15فايزه دراسات
محمد    2693 حسن جبالى ال اسلميه 1978/11/15فتح دراسات
ال     2694 عبد محمد النعيم عبد 1984/08/20فتحى

ابوالفضل   2695 محمد على 1975/07/09فتحى

احمد    2696 على محمد على 1987/06/27فتحى

محمد   2697 الخضيرى قدرى 1974/02/13فتحى

ال    2698 فرج فوزى ماهر 1991/05/06فتحى

السلم    2699 عبد احمد محمد 1990/05/19فتحى
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بغدادى   2700 برزى محمد اسلميه 1979/03/01فتحى دراسات
غورس   2701 ميلد 1979/05/28فخرىراجى

شنوده   2702 فخرى شنوده 1990/11/19فخرى

على   2703 محمد السيد 1984/07/11فراج

طه    2704 الباسط عبد جابر 1985/03/08فرج

العال    2705 عبد فرج فراج 1976/07/13فرج

الصمد    2706 عبد الوردانى عزت 1988/10/15فردوس

حسانين    2707 عباس الحميد عبد 1990/12/19فريال

احمد    2708 الله عبد محمود 1988/11/06فريد

حسب   2709 على حسب اسلميه 1988/12/04فريده دراسات
ابراهيم   2710 احمد محمود 1988/09/24فريده

بساليوس   2711 ميخائيل نظير 1989/12/19فكتور

بولس   2712 سكل ملك 1983/01/14فكرى

اسماعيل    2713 القادر عبد عشرى اسلميه 1980/05/07فنجرى دراسات
الشاذلى   2714 محمد فتحى 1981/10/31فندى

عفيفى   2715 محمد بروميل 1982/01/05فهد

على    2716 القرياتى النعيم عبد اسلميه 1989/03/25فهد دراسات
احمد    2717 العزيز عبد محمد اسلميه 1989/02/21فهد دراسات
محمد   2718 ابراهيم محمود 1984/09/15فهد

خليل   2719 وهبه فرايم 1984/09/15فوزى

ال    2720 عبد محمد احمد اسلميه 1987/04/04فوزيه دراسات
ال    2721 عبد نصيف يسرى 1991/01/16فيبى

الحميد    2722 عبد فيصل احمد 1984/07/11فيصل

دسوقى   2723 احمد محمد 1989/04/20فيصل

محمود    2724 العال عبد محمد اسلميه 1991/05/12فيصل دراسات
حمدون   2725 محمود محمد اسلميه 1989/11/06فيصل دراسات
المغربى   2726 خضيرى محمود اسلميه 1986/08/12فيصل دراسات
قلده   2727 نجيب فايق 1992/05/31فيفيان

حنا   2728 منصور فكتور 1991/11/04فيونا

ال    2729 فضل جورجى سامى 1989/03/01كاترين

بخيت   2730 مهنى شحاته عمالية 1989/01/28كاترين جامعة
غبرس   2731 يوسف كمال 1988/03/22كاترين

نجيب   2732 على زيان 1986/02/02كاظم

القادر    2733 عبد كامل رجب 1991/04/30كامل

حنا   2734 ايوب بنيوتى 1991/01/31كرستين

سلمه   2735 سعد سلمه 1988/11/12كرستين

سيف   2736 عياد صفوت 1993/01/15كرستين

رياض   2737 نمر يحيى 1990/01/20كرستين
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ابراهيم   2738 جيد جرجس 1990/09/17كرستينا

توفيلس   2739 جرجس رافت 1991/07/14كرستينا

مجلع   2740 نصحى رمزى 1990/07/01كرستينا

سليمان   2741 داود سليمان 1988/11/23كرستينا

ابادير   2742 زكرى شكرى 1990/11/25كرستينا

تادرس    2743 ال سعد عاطف 1991/04/15كرستينا

بخيت   2744 جبريل عبده 1987/03/04كرستينا

جوهر   2745 عريان عياد 1990/01/01كرستينا

قلدس   2746 عزيز ممدوح 1991/09/02كرستينا

بشاى   2747 ميلد نجيب 1990/02/06كرستينا

جرجس   2748 دنس يعقوب 1991/02/03كرستينا

النعيم     2749 عبد على الوفا ابو اسلميه 1984/10/29كرم دراسات
بشاى    2750 ال عبد بشرى 1978/10/01كرم

محمد    2751 الحميد عبد خليفه اسلميه 1986/06/04كرم دراسات
ملك    2752 توفيق ال رزق 1989/07/04كرم

ابوضيف    2753 الفتاح عبد مرتضى 1986/01/03كرم

احمد   2754 مصطفى مطاوع 1989/08/22كرم

حسن    2755 محمد الدين نصر اسلميه 1985/01/01كرم دراسات
غبرس   2756 يوسف كمال 1989/06/10كريستين

مكسيموس   2757 بهنام نادى 1992/07/08كريستين

الهمامى     2758 على عمر محمود حامد 1985/08/12كريم

العال     2759 عبد الفتوح ابو خلف اسلميه 1976/11/27كريم دراسات
اسكندر   2760 تودرى رجائى 1990/10/16كريم

محمد   2761 محمد محسن 1990/08/01كريم

الكاشف    2762 السيد محمد محمود 1990/01/03كريم

احمد   2763 تمام صابر اسلميه 1991/01/02كريمه دراسات
محمود    2764 هاشم العزيز عبد 1975/04/02كريمه

زيد     2765 ابو محمد الناصر عبد اسلميه 1983/08/03كريمه دراسات
محمود    2766 اللطيف عبد عطيه 1988/04/12كريمه

على    2767 العال عبد على اسلميه 1986/12/06كريمه دراسات
الرحيم    2768 عبد ابوضيف محمد اسلميه 1978/12/23كريمه دراسات
بك     2769 السيد افندى كمال السيد 1989/10/10كمال

النبى    2770 عبد امين جمال 1989/04/29كمال

سليمان   2771 لحظى حليم 1986/01/05كمال

رضوان    2772 العال عبد عثمان 1970/11/24كمال

هاشم   2773 محمد محمد اسلميه 1989/06/25كمال دراسات
محمود   2774 السيد محمود 1984/10/25كمال

محمد   2775 حسين احمد اسلميه 1986/08/30كوثر دراسات
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محمود    2776 الرحمن عبد خيرى 1991/03/13كوثر

رشوان   2777 صبره على 1988/01/10كوثر

ال    2778 جاب صبحى عونى 1992/02/02كيرستين

جرجس   2779 ابراهيم نعيم 1989/03/06كيرستينا

بدير   2780 سلوانس ابوسيفين 1982/03/08كيرلس

لبيب   2781 زكرى ادوارد 1991/05/16كيرلس

عطيه   2782 رياض اسحق 1988/07/09كيرلس

رزق    2783 ال سعد ثابت 1990/01/15كيرلس

جبره   2784 فارس جرجس 1986/12/08كيرلس

اسطفانوس   2785 فكرى دانيال 1991/06/26كيرلس

جابر   2786 سعيد 1990/11/05كيرلسرافت

فرج   2787 مشرقى رسمى 1988/08/14كيرلس

بديعراغب   2788 1991/03/18كيرلسزاهر

غبريال   2789 مسعد شهدى 1988/08/14كيرلس

نخله   2790 عزمى شوقى 1989/10/14كيرلس

سلمه   2791 قوسه صبحى 1983/02/01كيرلس

قلدس   2792 زكرى صدقى 1989/11/18كيرلس

ضيف   2793 عدلى عاطف 1987/05/01كيرلس

ابراهيم   2794 جرجس عطا 1990/08/04كيرلس

ميخائيل   2795 فرج فتحى 1990/01/10كيرلس

سناده   2796 بنيامين فريد 1990/08/10كيرلس

غالى   2797 نسيم مشيل 1992/10/19كيرلس

متى   2798 سامى مكرم 1989/12/10كيرلس

دميان   2799 اندراوس نادر 1988/04/12كيرلس

ابادير   2800 برسوم نبيل 1990/05/02كيرلس

ساويرس   2801 لبيب نبيل 1982/02/28كيرلس

الحميد    2802 عبد محمد كمال 1989/07/12لبنه

يوسف   2803 محمد عاطف اسلميه 1990/10/15لطفى دراسات
ابوزيد     2804 الحميد عبد القادر عبد اسلميه 1991/09/12لطيفه دراسات
جبريل   2805 احمد على 1975/12/29لظمى

على   2806 لطفى البدرى اسلميه 1985/07/17لمياء دراسات
احمد   2807 خليفه حسن 1990/04/01لمياء

احمد   2808 صفوترجب 1989/01/01لمياء

رسلن    2809 السيد السلم عبد 1989/09/01لمياء

عثمان   2810 محمد عثمان 1992/09/13لمياء

رفاعى    2811 صبرى الدين علء اسلميه 1992/03/01لمياء دراسات
صليب    2812 عريان ديمان عادل 1990/01/29لورا

سمعان   2813 جندى انور 1984/02/04لوسى
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بشاى   2814 شوقى ناشان 1991/03/16لوسيان

سدراك   2815 راشد عماد 1988/11/15ليزا

صقر    2816 على حسين التونى 1985/09/04ليلى

الرحيم     2817 عبد الرحيم عبد السيد 1985/08/05ليلى

يحيا   2818 مرعى السيد 1985/12/25ليلى

مزيد    2819 المنعم عبد جمال 1992/05/20ليلى

على    2820 محمد الباسط عبد 1989/01/16ليلى

محمود    2821 محمد الحكيم عبد 1990/09/10ليلى

عثمان    2822 احمد طاهر محمد 1987/03/29ليلى

احمد   2823 على محمد اسلميه 1986/03/04ليلى دراسات
القادر    2824 عبد احمد مصطفى اسلميه 1988/09/15ليلى دراسات
السيد   2825 قريشى احمد 1989/01/22مؤمن

احمد    2826 الرحمن عبد السيد 1985/10/01مؤمن

محمد    2827 الجابر عبد بخيت 1984/07/20مؤمن

محمد   2828 احمد توفيق 1981/08/27مؤمن

هاشم   2829 احمد جمال 1987/05/07مؤمن

محمد   2830 فهمى رفعت 1983/12/10مؤمن

احمد   2831 عطيه اسلميه 1985/02/01مؤمنرمضان دراسات
محمد    2832 احمد الحكيم عبد 1987/12/01مؤمن

مصطفى    2833 حجازى الراضى عبد 1988/03/30مؤمن

على     2834 النبى عبد الصبور عبد 1983/09/03مؤمن

الرحيم     2835 عبد محمد العاطى عبد 1984/07/18مؤمن

محمد   2836 عطيه عليان 1988/01/27مؤمن

احمد   2837 سباق فوزى اسلميه 1986/06/24مؤمن دراسات
ال    2838 عبد حسنين محمد 1987/10/17مؤمن

محمود     2839 كامل محمد رافت محمد 1981/11/14مؤمن

محمود   2840 محمد محمود 1991/02/20مؤمن

عوض   2841 ماكين ناجح 1984/08/19مؤمن

عثمان   2842 ابوزيد محمد 1986/04/17مؤمنه

جرجس   2843 نجيب الفا 1991/10/12ماجد

غالى   2844 حنا رفعت 1983/10/27ماجد

محمد    2845 احمد الدين صلح 1986/06/21ماجد

تمترى   2846 ورث عطا 1980/03/03ماجد

عوض   2847 فوزى وجيه 1989/12/07ماجد

سيفين   2848 سعد حليم 1991/02/09ماجده

عويضه   2849 نادر عويضه 1984/01/10ماجده

قلد   2850 مترى عزت 1988/09/25ماجى

النور    2851 عبد اسحق ماهر 1991/10/08ماجى
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اسكندر   2852 خليل نشات 1989/09/02مادونا

سيدهم   2853 عوض ملك 1979/09/17مارئ

صليب   2854 محروص عادل 1991/05/06مارتينا

غبريال   2855 حكيم فايز 1987/12/15مارتينا

بخيت   2856 فرج فوميل 1989/03/01مارتينا

عازر   2857 انسى مجدى 1990/09/20مارتينا

فلبس   2858 حلمى مفرح 1986/12/13مارتينا

سع   2859 شفيق سعد 1982/09/01مارثا

حنا   2860 رشدى نيازى 1990/06/02مارفن

نخله   2861 فهمى ناجح 1989/11/01مارك

فرح   2862 حليم ادلف 1987/09/29ماركو

غبرانيوس   2863 لطفى انيس 1989/01/16ماركو

جرجس   2864 ديب منصور 1990/10/20ماركو

شنوده   2865 كامل ميلد 1988/10/01ماركو

طوبيا   2866 فضلى وجيه 1991/12/07ماركو

مهبه   2867 عياد كرم 1985/12/18مارلين

توماس   2868 فرج الهامى 1989/02/25مارى

شنوده    2869 المسيح عبد ثابت 1990/04/16مارى

عبيد   2870 فهيم حلمى 1979/07/20مارى

سعيد   2871 ثابت رفعت 1985/01/13مارى

جريس    2872 ال رزق سليم 1987/02/19مارى

ال    2873 حسب ابراهيم شنوده 1989/10/02مارى

جرجس   2874 يسى صبرى 1990/07/28مارى

بهنام   2875 فكرى صلح 1972/08/01مارى

بشاره   2876 فهمى عبيد 1991/12/19مارى

ال    2877 عطا نجيب منير 1991/08/14مارى

مجلع   2878 سعيد اسطفانوس 1990/01/07ماريا

صليب   2879 فرج اسعد 1991/08/01ماريا

كراس   2880 عزيز سمير 1992/02/24ماريان

بباوى   2881 ظريف عادل 1990/10/12ماريان

شنوده   2882 عبيد فوزى 1988/06/05ماريان

عزيز   2883 كامل كرم 1991/04/20ماريان

لوس   2884 جبره ميلد 1989/02/01ماريان

عازر   2885 حليم جميل 1991/09/16ماريانا

مسعد   2886 عزمى صبحى 1988/02/27ماريانا

عطوان   2887 حبيب عياد 1991/07/20ماريانا

عجايبى   2888 نظمى ميلد 1990/10/25ماريانا

بشاره   2889 امساك ماهر 1988/06/12ماريمان
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اداب. ل
هندسة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
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شنوده   2890 بصرى اسعد 1991/08/17مارينا

سعد   2891 شفيق اسعد 1990/09/20مارينا

عازر   2892 طنس برسوم 1991/05/01مارينا

جورجى   2893 هرمينيا بشرى 1989/01/01مارينا

ابراهيم   2894 نسيم بهنام 1991/06/26مارينا

لوقا   2895 شاهين جمال 1992/07/04مارينا

القدوس    2896 عبد نصرى زهرى 1991/03/16مارينا

فاكيوس   2897 باسيلى سامى 1991/05/19مارينا

شاكر   2898 خليل شاكر 1989/07/24مارينا

حنين   2899 فوميل شوقى 1991/08/28مارينا

غبريال   2900 سيفين صفوت 1991/01/07مارينا

الشعيد    2901 عبد سليم عادل 1992/01/07مارينا

ارتين   2902 شماس عدلى 1985/09/09مارينا

ال    2903 حسب زكى فرار 1988/09/08مارينا

حبيب   2904 فهمى فكرى 1991/12/03مارينا

ميخائيل   2905 زخارى فوزى 1988/11/13مارينا

جوهر   2906 نجيب مجدى 1992/02/01مارينا

خله   2907 ماهر محسن 1992/09/01مارينا

سليمان   2908 منصور منير 1992/04/01مارينا

واصف   2909 اسرائيل موريس 1991/04/22مارينا

مسعود   2910 توفيق نبيل 1990/11/24ماريهان

معوض    2911 سيفين فلسطين سيفين 1990/01/27ماريو

ال    2912 عبد عزمى علمى 1988/08/27ماريو

نخله   2913 فهمى ناجح 1990/11/18ماريو

محمدين    2914 حسن العزيز عبد 1992/04/29ماضى

بولس   2915 يوسف فيليب 1986/09/01ماكرينا

مهاود   2916 يوسف خيرى 1987/10/17ماكو

مكى   2917 احمد حسين 1986/09/21مالك

على    2918 اللطيف عبد حسين 1981/05/11ماهر

محمد   2919 السيد محمد 1991/03/25ماهر

على   2920 محمد ابراهيم 1991/09/13مايسه

عيسى    2921 عمره ابو محمد 1991/08/04مايسه

زكى   2922 حلمى وجيه 1987/01/01مايسه

اسطفانوس   2923 ثابت جميل 1986/08/23مايكا

ايوب    2924 ال رزق انسى 1983/05/01مايكل

برسوم   2925 غطاس خيرى 1987/05/16مايكل

قرياقوس   2926 سامىرمسيس 1981/09/06مايكل

ابراهيم   2927 ذكى سعد 1988/05/07مايكل

اداب. ل
حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
هندسة. ب
اداب. ل
زراعه. ب
الى . ب حاسب
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
زراعه. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
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اقلديوس   2928 جالس سمير 1983/09/09مايكل

مشمش   2929 جندى سمير 1984/02/01مايكل

سيداروس   2930 شنوده سيداروس 1985/12/21مايكل

شنوده   2931 رزق شنوده 1989/08/05مايكل

فلتس   2932 سيف صبحى 1985/08/31مايكل

دميان   2933 حكيم عادل 1986/09/22مايكل

جوهر   2934 عريان عادل 1988/10/15مايكل

الملك    2935 عبد بطرس عاطف 1990/04/03مايكل

جبريل   2936 مسعد عزت 1988/10/24مايكل

عزيز   2937 عزوز فتحى 1979/08/26مايكل

بخيت   2938 فرج فوميل 1986/05/15مايكل

بولس   2939 كامل كمال 1991/04/20مايكل

جرس   2940 صديق كميل 1991/02/02مايكل

اسطفانوس   2941 فاروق لبيب 1987/06/28مايكل

حصاوى   2942 مريد مجدى 1986/06/05مايكل

شحاته   2943 وديع مجدى 1988/09/10مايكل

مسعد   2944 ملك ممدوح 1990/10/20مايكل

حكيم   2945 حاضر موريس 1985/03/25مايكل

مساوى   2946 شنوده ميلد 1988/11/15مايكل

ميخائيل   2947 اسكندر ناجى 1981/07/01مايكل

مجلع   2948 ابراهيم نبيل 1988/09/01مايكل

فانوس   2949 ميلد نعيم 1986/03/08مايكل

يسى   2950 عدلى يسى 1984/05/13مايكل

المنعم    2951 عبد احمد اسماعيل اسلميه 1983/08/21متولى دراسات
حافظ   2952 محمد حازم 1980/03/01مجاهد

الغنى     2953 عبد احمد العليم عبد 1970/06/28مجاهد

ابراهيم   2954 موسى منتصر 1989/08/05مجدئيل

ميخائيل   2955 بساده هابيل 1989/01/29مجده

ابوالحسن   2956 احمد رفعت 1980/09/05مجدى

يوسف   2957 بنيامين 1989/10/07مجدىرمسيس

المجيد     2958 عبد عامر الحكيم عبد 1990/05/22مجدى

حنا   2959 ايوب ناجح 1982/10/14مجدى

اسكندر   2960 اسكاروس يسى 1987/04/10مجدى

حسن   2961 احمد محمد 1989/04/12محاسن

عطيه   2962 رياض بطرس 1990/06/16محب

بشاى   2963 فخرى ممدوح 1980/10/02محب

محمد   2964 علم محمود اسلميه 1983/06/05محروس دراسات
النور    2965 عبد حبيب الفى 1982/08/01محسن

تجارة. ب
تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تربية. ب
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
وفنادق . ب سياحه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تربية. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

زراعه. ب
تجارة. ب
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تربية. ب
زراعه. ب
اجتماعيه . ب خدمه

اداريه  . ب ومعلومات نظم
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السيد    2966 ال عطيت بخيت اسلميه 1979/06/28محسن دراسات
عفيفى   2967 احمد على 1982/04/13محسن

اللطيف     2968 عبد الرحيم عبد يوسف اسلميه 1988/08/02محسن دراسات
امين    2969 الجليل عبد ابراهيم 1978/07/08محمد

بخيت    2970 الرحيم عبد ابراهيم 1987/03/23محمد

حسن    2971 العال عبد ابراهيم 1991/03/04محمد

محمد   2972 عثمان ابرهيم 1990/01/07محمد

الرحيم     2973 عبد محمد العل ابو 1985/06/24محمد

النيدى    2974 احمد المجد ابو 1982/01/09محمد

احمد    2975 شحاته شامه ابو اسلميه 1987/02/05محمد دراسات
ابوالوفا    2976 الظاهر عبد ابوالوفا 1988/06/14محمد

على   2977 محمود ابوريه 1989/01/29محمد

احمد    2978 الفضل ابو احمد 1984/02/16محمد

احمد    2979 ضيف ابو احمد 1988/12/05محمد

على   2980 ابوالفضل احمد 1984/01/01محمد

متولى   2981 احمد احمد اسلميه 1971/11/05محمد دراسات
محمد   2982 احمد احمد 1992/01/21محمد

محمد   2983 اسماعيل احمد اسلميه 1981/11/19محمد دراسات
صالح   2984 السيد احمد 1989/09/12محمد

مصطفى   2985 السيد احمد 1985/07/01محمد

السيد    2986 جوده العتيق احمد 1980/08/16محمد

احمد   2987 الفكرى احمد 1977/03/10محمد

سيد   2988 بكر احمد 1989/01/10محمد

حماده    2989 السيد ثروت احمد 1990/04/01محمد

على   2990 حسن احمد 1987/12/16محمد

حسن    2991 محمد حسن احمد 1983/05/13محمد

مصطفى   2992 حسين احمد اسلميه 1987/09/15محمد دراسات
النعيم     2993 عبد ال خلف احمد 1987/01/10محمد

الدين    2994 كمال رمضان احمد 1987/09/19محمد

عباس   2995 سيد احمد 1984/05/22محمد

على   2996 طه احمد 1991/08/12محمد

احمد    2997 الحليم عبد احمد 1987/09/27محمد

الغنى     2998 عبد الخالق عبد احمد 1992/11/11محمد

العال     2999 عبد العزيز عبد احمد 1988/02/14محمد

المبدى     3000 عبد اللطيف عبد احمد 1989/07/01محمد

محمد    3001 اللطيف عبد احمد 1980/10/18محمد

محمود    3002 ال عبد احمد 1980/12/20محمد

محمد    3003 المنعم عبد احمد 1987/09/17محمد

تربية. ب

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

تجارة. ب

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تربية. ب
حقوق. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
وفنادق . ب سياحه
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
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الرحيم     3004 عبد الوارث عبد احمد 1982/04/17محمد

الرحيم     3005 عبد الدين عز احمد 1986/11/01محمد

احمد   3006 على احمد اسلميه 1991/01/08محمد دراسات
فراج   3007 على احمد 1985/02/25محمد

على   3008 غالب احمد 1986/04/30محمد

حلمى   3009 غريب احمد 1991/09/21محمد

السيد    3010 محمد فتحى احمد اسلميه 1978/01/10محمد دراسات
الشريف    3011 محمود كامل احمد اسلميه 1983/04/10محمد دراسات
حسن    3012 ابراهيم محمد احمد 1984/04/01محمد

السيد   3013 محمد احمد 1987/01/15محمد

30141991/04/20

سيد   3015 محمد احمد 1989/02/11محمد

الحميد    3016 عبد محمد احمد 1987/10/28محمد

الرحيم    3017 عبد محمد احمد 1984/06/01محمد

المجيد    3018 عبد محمد احمد 1977/09/25محمد

على   3019 محمد احمد اسلميه 1985/10/21محمد دراسات
عليان   3020 محمد احمد 1978/09/19محمد

محمد   3021 محمد احمد 1989/07/17محمد

30221980/10/01

احمد   3023 محمود احمد 1979/11/24محمد

30241983/01/05

احمد   3025 هاشم احمد 1990/05/01محمد

بخيت   3026 هاشم احمد عمالية 1987/07/07محمد جامعة
متولى    3027 الرحمن عبد اسامه 1985/11/11محمد

منصور   3028 محمد اسامه 1989/10/15محمد

على   3029 ثابت اسعد 1992/03/17محمد

مصطفى   3030 ثابت اسعد 1990/01/01محمد

العال    3031 عبد محمود اسعد 1992/08/13محمد

ابورحاب   3032 احمد اسماعيل 1985/02/02محمد

اسماعيل   3033 احمد اسماعيل 1987/01/16محمد

احمد    3034 الرحيم عبد اسماعيل 1982/12/06محمد

السيد   3035 على اسماعيل 1982/06/04محمد

محمد   3036 احمد اشرف 1987/07/01محمد

فتحى   3037 محمد اشرف 1992/09/27محمد

مبارك   3038 محمد المير 1981/09/23محمد

بكرى    3039 ال عبد البارودى 1991/03/07محمد

عسران    3040 الدين نور البدرى اسلميه 1980/09/12محمد دراسات
محمد   3041 قاعود البربرى 1988/05/31محمد

تجارة. ب
حقوق. ل

زراعه. ب
حقوق. ل
تجارة. ب

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب

السيد    محمد احمد تربية. ب. محمد
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب

حقوق. ل
تجارة. ب

محمد    محمد احمد اداب. ل.محمد
اجتماعيه . ب خدمه

احمد    محمود احمد اجتماعيه . ب. محمد خدمه
اداب. ل

تجارة. ب
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
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الجمل   3042 محمد الجمل 1987/10/05محمد

محمود   3043 احمد الجميل 1988/11/05محمد

ال    3044 عطا احمد الديب 1991/01/01محمد

محمد    3045 الدين نور السبع 1981/05/29محمد

السمان   3046 حفنى السمان 1986/08/21محمد

ال     3047 عبد العز ابو السيد 1988/08/01محمد

السيد   3048 احمد السيد 1989/09/09محمد

العزيز    3049 عبد احمد السيد 1976/10/04محمد

ربه    3050 عبد احمد السيد 1987/09/20محمد

محمد   3051 احمد السيد 1990/04/14محمد

30521987/01/15

احمد   3053 انور السيد 1979/02/19محمد

خليفه   3054 حسانين السيد 1984/08/01محمد

محمد   3055 حسين السيد 1986/05/01محمد

ابراهيم   3056 عباس السيد 1980/04/17محمد

مرسى    3057 الحفيظ عبد السيد 1985/02/06محمد

احمد    3058 الرحيم عبد السيد 1990/11/13محمد

السيد    3059 القادر عبد السيد 1983/09/21محمد

السيد    3060 الكريم عبد السيد اسلميه 1978/02/24محمد دراسات
محمد   3061 على السيد اسلميه 1985/02/26محمد دراسات
هاشم   3062 على السيد اسلميه 1987/01/24محمد دراسات
السيد   3063 محمد السيد 1985/11/04محمد

30641974/10/12

حسين   3065 محمد السيد 1991/09/29محمد

الخالق    3066 عبد محمد السيد اسلميه 1980/09/20محمد دراسات
محمد   3067 محمود السيد 1983/08/04محمد

اللطيف    3068 عبد مهران السيد 1992/08/17محمد

محمد     3069 صديق الدين نور السيد 1979/11/05محمد

عمر   3070 محمد العارف 1989/03/18محمد

احمد   3071 محمد العرينى 1983/02/06محمد

محمد   3072 محمد الموجى 1987/01/10محمد

عطيه   3073 يونس الهامى 1990/10/01محمد

عامر   3074 يوسف امين اسلميه 1983/08/02محمد دراسات
محمد   3075 احمد بدرى 1988/06/14محمد

الصادق    3076 عبد جلل براد 1990/01/01محمد

محمد   3077 محمود بريقى اسلميه 1988/05/08محمد دراسات
المقدم   3078 فهمى بكر 1985/05/15محمد

احمد   3079 ثابت ثروت 1986/12/24محمد

حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب

محمد    احمد السيد اداب. ل. محمد
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
السيد    محمد السيد اجتماعيه . ب. محمد خدمه

اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
الى . ب حاسب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
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محمد   3080 دياب ثروت 1990/03/06محمد

الرحمن    3081 عبد عبده ثروت 1985/09/01محمد

محمد    3082 الرحيم عبد جابر 1992/05/10محمد

المنعم    3083 عبد محمد جلل 1984/08/02محمد

اللطيف    3084 عبد احمد جمال عمالية 1990/08/16محمد جامعة
محمد     3085 اللطيف عبد الدين جمال 1985/10/01محمد

السيد    3086 محمد الدين جمال 1989/12/06محمد

امبابى   3087 رفاعى جمال 1984/05/01محمد

مصطفى   3088 عباس جمال 1988/06/15محمد

محمود    3089 الرحمن عبد جمال 1983/07/26محمد

حسين    3090 الرحيم عبد جمال 1987/11/03محمد

رحاب     3091 ابو السميع عبد جمال 1989/09/01محمد

احمد    3092 العال عبد جمال 1984/12/29محمد

الرسول     3093 عبد القادر عبد جمال اسلميه 1986/03/10محمد دراسات
يونس   3094 عثمان جمال 1988/02/01محمد

محمد   3095 كمال جمال 1986/11/01محمد

امين   3096 محمد جمال 1984/01/02محمد

حسن   3097 محمد جمال اسلميه 1985/09/29محمد دراسات
سمان   3098 محمد جمال 1983/09/19محمد

عبدال   3099 محمد جمال 1988/10/27محمد

هاشم   3100 محمد حامد 1990/10/01محمد

محمد   3101 السنوسى حريز 1980/05/24محمد

امين   3102 ابراهيم حسن 1992/03/28محمد

محمد   3103 احمد حسن 1989/11/18محمد

ابوزيد   3104 السيد حسن 1987/07/20محمد

احمد   3105 السيد حسن 1986/10/04محمد

مصطفى   3106 توفيق حسن 1990/01/14محمد

محمد   3107 على حسن 1990/11/07محمد

حسن   3108 محمد حسن 1987/08/09محمد

الحافظ    3109 عبد محمود حسن اسلميه 1984/01/15محمد دراسات
الدين    3110 نور حسن حسنى 1991/04/13محمد

مرسى   3111 سليم حسنى 1988/10/01محمد

الرحيم     3112 عبد المنعم عبد حسنى 1987/12/03محمد

شعبان    3113 النبى عبد حسنى اسلميه 1990/05/19محمد دراسات
محمد   3114 احمد حسين 1989/04/01محمد

احمد   3115 السيد حسين 1976/05/15محمد

سلم   3116 حافظ حسين 1985/11/02محمد

محمد    3117 الغنى عبد حسين 1987/03/19محمد
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الهادى     3118 عبد المجيد عبد حسين اسلميه 1985/06/05محمد دراسات
محمد   3119 على حسين 1989/12/01محمد

محمد   3120 على حفنى 1986/04/01محمد

السيد   3121 امين حلفاوى 1988/08/28محمد

امين    3122 الكريم جاد حماد اسلميه 1985/05/01محمد دراسات
احمد     3123 الدين كمال ال حمد 1985/04/20محمد

حامد    3124 الحميد عبد حمدى 1989/04/12محمد

حسانين   3125 محمد حمدى 1983/08/13محمد

احمد   3126 محمود حنفى 1988/10/23محمد

محمد    3127 خضير ابو خالد 1990/01/01محمد

محمد   3128 خلف خلف 1990/05/01محمد

شحاته    3129 الملك عبد خلف 1986/06/14محمد

السيد   3130 محمد خلف 1983/06/21محمد

فضل   3131 محمود خلف 1991/05/26محمد

قرنه   3132 ابراهيم خليفه اسلميه 1983/04/12محمد دراسات
اسماعيل   3133 ثابت خليفه 1989/08/23محمد

احمد   3134 حسين خيرى 1989/10/11محمد

محمد    3135 الشافى عبد خيرى 1991/06/01محمد

ابراهيم   3136 محمد خيرى 1982/10/02محمد

سليم   3137 محمد دسوقى 1973/10/02محمد

قبيصى    3138 الباسط عبد راضى 1989/09/08محمد

احمد   3139 محمد راضى 1986/06/01محمد

كبرو    3140 احمد حسن رافت 1982/08/17محمد

محمد    3141 الرؤف عبد رزق 1989/11/19محمد

مرسى   3142 احمد رشاد 1987/07/11محمد

حفناوى   3143 الوردانى رشاد 1983/12/27محمد

سالمان   3144 عثمان رشاد 1991/01/15محمد

ال    3145 جاب محمد رشاد 1980/12/14محمد

ال    3146 عبد محمد رشدى 1989/11/15محمد

رشوان   3147 على رشوان 1987/10/10محمد

ال    3148 عطيت احمد رضا 1989/01/15محمد

عثمان   3149 السيد رضوان 1988/08/21محمد

القادر    3150 عبد كراره رفاعى 1991/08/04محمد

ابراهيم   3151 محمد رفاعى 1986/11/01محمد

صديق   3152 حسان رفعت 1985/01/01محمد

ال     3153 عبد الشكور عبد رفعت 1986/02/25محمد

حامد   3154 كامل رفعت 1986/03/08محمد

رفاعى   3155 محمد رفعت 1991/09/01محمد
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حسانين   3156 محمود رفعت 1991/02/02محمد

السيد   3157 صديق رمضان 1982/09/05محمد

احمد   3158 سيد زارع اسلميه 1987/07/26محمد دراسات
ال     3159 عبد العزيز عبد زكريا 1979/10/01محمد

حجازى   3160 محمد زيد 1979/01/01محمد

الغنى     3161 عبد احمد الدين سراج 1987/07/19محمد

قناوى    3162 الغنى عبد سليم اسلميه 1982/01/01محمد دراسات
متولى   3163 احمد سمير 1989/03/23محمد

منصور   3164 خليفه سمير 1991/01/05محمد

الموجود    3165 عبد كامل سمير 1977/10/29محمد

ابراهبم    3166 محمد ابراهيم سيد 1984/10/01محمد

الصاوى    3167 زيد ابو سيد اسلميه 1983/01/19محمد دراسات
سيد   3168 سلم سيد 1983/12/25محمد

محمد    3169 محمد الدين سيف 1988/09/20محمد

اللطيف     3170 عبد محمد النصر سيف 1987/01/25محمد

محمد    3171 الدين سعد شاكر 1990/02/04محمد

الكريم      3172 عبد العال عبد خضيرى شريف 1983/01/28محمد

عباس   3173 احمد شعبان 1985/02/04محمد

احمد   3174 السيد شعبان 1988/01/01محمد

محمد    3175 عطيه الدين شهاب 1983/03/21محمد

رضوان   3176 احمد صابر اسلميه 1986/12/22محمد دراسات
على   3177 حافظ صابر 1986/08/02محمد

محمد    3178 المجيد عبد صابر 1978/03/24محمد

الكريم    3179 جاد فزاع صابر 1983/03/01محمد

الرحيم    3180 عبد محمد صابر اسلميه 1985/01/09محمد دراسات
محمد   3181 علم صبحى 1982/01/01محمد

ال    3182 خلف السيد صبرى 1990/09/01محمد

احمد   3183 رضوان صبرى اسلميه 1989/01/01محمد دراسات
سلم   3184 سلمه صديق اسلميه 1983/01/25محمد دراسات
محمود   3185 احمد صلح 1990/12/17محمد

محمد   3186 اسماعيل صلح 1983/05/28محمد

شحاته    3187 محمود الدين صلح اسلميه 1984/06/25محمد دراسات
احمد   3188 خليل صلح 1984/01/01محمد

ابورحاب   3189 محمد صلح اسلميه 1983/02/22محمد دراسات
احمد   3190 محمد صلح 1990/09/04محمد

عمران   3191 السيد ضاحى اسلميه 1983/07/16محمد دراسات
محمود    3192 حامد الدين ضياء 1981/02/05محمد

حسنين     3193 محمد صديق الدين ضياء اسلميه 1990/02/04محمد دراسات
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يوسف   3194 عارف طه 1988/01/02محمد

الحليم    3195 عبد محمد طه اسلميه 1982/01/01محمد دراسات
الموجود    3196 عبد محمد طه عمالية 1985/07/07محمد جامعة
احمد   3197 حسن عادل 1990/10/16محمد

مصطفى    3198 العزيز عبد عادل 1984/05/14محمد

محمد   3199 محمود عادل 1988/06/01محمد

امين    3200 الباقى عبد عاصم 1984/11/22محمد

يوسف   3201 محمد عاصم 1981/02/15محمد

المجيد    3202 عبد حجازى عاطف 1990/09/27محمد

احمد   3203 شاكر عاطف 1983/10/24محمد

على   3204 محمد عاطف 1989/01/28محمد

حسين    3205 احمد الباسط عبد 1989/02/02محمد

المير    3206 محمد الباسط عبد 1990/12/01محمد

ال     3207 عبد مطاوع الباسط عبد 1984/11/21محمد

الحافظ     3208 عبد احمد الحافظ عبد 1986/12/16محمد

محمد    3209 محمد الحفيظ عبد 1976/05/29محمد

ابراهيم   3210 الحليم عبد 1984/09/25محمد

محمد    3211 احمد الحميد عبد 1991/05/01محمد

محمد    3212 السيد الحميد عبد 1987/10/28محمد

محمد    3213 حسين الحميد عبد 1988/11/14محمد

محمود     3214 الرحيم عبد الحميد عبد 1988/03/16محمد

محمد    3215 عثمان الحميد عبد 1986/07/19محمد

احمد    3216 عمر الخالق عبد 1990/09/02محمد

الكريم     3217 جاد فزاع الرازق عبد 1990/03/14محمد

الكريم     3218 عبد صبحى الراضى عبد 1988/01/24محمد

محمد    3219 فرغل الرحمن عبد 1988/01/01محمد

محمد    3220 محمود الرحمن عبد 1985/06/01محمد

محمد    3221 احمد الرحيم عبد 1980/01/06محمد

المنعم      3222 عبد الجواد عبد الرحيم عبد 1984/02/18محمد

الرحيم      3223 عبد العال عبد الرحيم عبد 1983/06/05محمد

احمد    3224 ابراهيم الصبور عبد اسلميه 1988/12/15محمد دراسات
سيد    3225 احمد الصبور عبد اسلميه 1977/01/11محمد دراسات
احمد    3226 صديق العاطى عبد 1990/08/27محمد

الموجود    3227 عبد العاطى عبد عمالية 1986/05/15محمد جامعة
احمد     3228 الغنى عبد العال عبد اسلميه 1989/07/01محمد دراسات
العال     3229 عبد موسى العال عبد 1978/07/05محمد

شبيب    3230 محمد العزيز عبد 1991/01/01محمد

حسن   3231 العظيم عبد 1987/12/02محمد
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السيد    3232 ابراهيم الفتاح عبد 1987/10/01محمد

حسن      3233 الحميد عبد احمد القادر عبد 1991/08/31محمد

احمد    3234 السيد القادر عبد 1987/01/01محمد

الغفار     3235 عبد صادق الله عبد اسلميه 1988/01/01محمد دراسات
السيد     3236 السلم عبد الله عبد 1985/06/25محمد

خليفه     3237 ال خلف اللطيف عبد اسلميه 1974/01/01محمد دراسات
الرب     3238 جاد محمد اللطيف عبد اسلميه 1986/04/06محمد دراسات
على     3239 العال عبد ال عبد اسلميه 1975/12/02محمد دراسات
مسعود    3240 عثمان ال عبد 1979/06/11محمد

ال     3241 عبد محمد ال عبد 1989/09/30محمد

يوسف     3242 اللطيف عبد المبدى عبد اسلميه 1986/10/01محمد دراسات
سالم    3243 معبد المتكبر عبد 1984/06/30محمد

قاسم    3244 طه المجيد عبد 1986/08/21محمد

على    3245 محمد المطلب عبد اسلميه 1987/12/19محمد دراسات
العال     3246 عبد السيد الموجود عبد 1978/01/03محمد

محمد    3247 عويس الموجود عبد اسلميه 1974/01/09محمد دراسات
هريدى    3248 مصطفى الناصر عبد 1989/02/17محمد

محمد    3249 العربى النبى عبد 1992/01/01محمد

مصطفى    3250 محمد النبى عبد 1985/11/21محمد

جيلنى    3251 ثابت الهادى عبد اسلميه 1989/01/30محمد دراسات
محمد    3252 جابر الوهاب عبد اسلميه 1983/04/18محمد دراسات
احمد    3253 محمد الوهاب عبد 1978/01/10محمد

على   3254 احمد عبدالفضيل 1987/01/01محمد

محمد    3255 الله عبد عبده اسلميه 1981/03/22محمد دراسات
احمد   3256 عمر عبده 1987/08/06محمد

اسماعيل   3257 محمد عبده 1990/06/28محمد

محمد   3258 حسين عثمان 1983/03/06محمد

بهنساوى   3259 محمد عثمان اسلميه 1986/10/01محمد دراسات
محمود    3260 اللطيف عبد عدلى 1981/01/14محمد

على    3261 محمد الدين عز 1982/10/06محمد

مرسى    3262 محمد الدين عز 1982/01/03محمد

عباس   3263 حلمى عزت 1984/01/01محمد

عطيه   3264 طه عزمى 1976/09/06محمد

محمد   3265 حسن عشرى 1981/08/22محمد

احمد    3266 محمد الدين عصام 1982/09/03محمد

رضوان    3267 محمد ال عطا 1980/03/17محمد

السيد    3268 الرازق عبد عطا 1985/02/09محمد

عبدال   3269 محمد عطا 1986/11/09محمد
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بربرى   3270 حافظ عطيه 1986/02/01محمد

محمود    3271 اللطيف عبد عطيه 1990/02/12محمد

محمود   3272 عدلى عطيه 1991/07/22محمد

محمد    3273 حموده الدين علء 1985/04/03محمد

ابراهيم   3274 ابراهيم علم اسلميه 1991/01/27محمد دراسات
محمد   3275 ابراهيم على 1988/01/05محمد

اسماعيل   3276 الدردير على 1983/03/14محمد

حسن   3277 السيد على اسلميه 1978/02/15محمد دراسات
الدين    3278 شرف السيد على اسلميه 1982/09/12محمد دراسات
محمد   3279 السيد على 1989/09/14محمد

هاشم   3280 السيد على اسلميه 1982/10/07محمد دراسات
مغربى   3281 حامد على 1985/08/12محمد

على   3282 حسان على 1986/03/01محمد

محمد   3283 حفنى على اسلميه 1987/06/12محمد دراسات
محمد   3284 رياض على اسلميه 1990/05/15محمد دراسات
على   3285 صالح على 1991/05/29محمد

العزيز     3286 عبد الدين عز على 1987/07/15محمد

اسماعيل   3287 على على 1981/05/19محمد

قبيصى   3288 ماجد على اسلميه 1985/10/10محمد دراسات
احمد   3289 محمد على 1987/09/28محمد

الله    3290 عبد محمد على 1988/02/15محمد

ال    3291 عطا محمد على اسلميه 1984/12/09محمد دراسات
على   3292 محمد على 1992/04/01محمد

32931991/01/01

حسان    3294 على محمد على 1989/10/20محمد

احمد   3295 محمود على اسلميه 1987/04/04محمد دراسات
الرحيم     3296 عبد الدين نور على اسلميه 1983/08/23محمد دراسات
حسن   3297 السيد عليوه 1985/11/15محمد

كعربان    3298 النعيم عبد عمر اسلميه 1986/11/08محمد دراسات
محمود   3299 مختار عمر 1989/06/20محمد

هاشم   3300 عباس عوض 1989/08/13محمد

عباس   3301 مواس عوض 1986/12/04محمد

الوهاب    3302 عبد احمد فؤاد 1985/09/25محمد

البكرى    3303 الحميد عبد فاروق اسلميه 1980/09/10محمد دراسات
بكرى   3304 احمد فتحى اسلميه 1986/09/09محمد دراسات
على    3305 الله عبد فتحى 1984/08/02محمد

حسين   3306 محمد فتحى 1977/11/26محمد

محمود   3307 محمدين فتحى 1986/08/25محمد

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب

تجارة. ب
تجارة. ب

تجارة. ب

حقوق. ل
وفنادق . ب سياحه

حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل

اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب

تجارة. ب
على    محمد على اجتماعيه . ب. محمد خدمه

تجارة. ب

تربية. ب

تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
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عمره    3308 ابو محمود فتحى 1991/06/27محمد

الله    3309 عبد محمود فتحى 1987/03/03محمد

محمد   3310 محمود فتحى 1992/08/20محمد

شاكر   3311 نصحى فرج 1988/08/08محمد

متولى    3312 الشافى عبد فهمى 1985/03/26محمد

قليعى   3313 فؤاد فهمى 1974/06/17محمد

بخيت   3314 هديه فواز 1986/01/25محمد

همام   3315 حسن فوزى اسلميه 1985/01/29محمد دراسات
احمد   3316 على فوزى 1987/12/14محمد

الحليم    3317 عبد محمد فوزى 1983/06/01محمد

منصور   3318 محمد فوزى 1989/08/14محمد

درويش   3319 مصطفى فوزى 1978/10/01محمد

على    3320 الرحمن عبد قاسم 1985/06/14محمد

على   3321 حماد قبيصى 1985/12/07محمد

محمد   3322 قبيصى قبيصى 1985/06/01محمد

سليم    3323 الشافى عبد قدرى 1987/12/09محمد

عبادى    3324 محمد الدين كمال 1991/02/02محمد

احمد   3325 طاهر كمال 1986/08/25محمد

رضوان    3326 الفتاح عبد كمال 1989/06/14محمد

العزيز    3327 عبد على كمال 1983/06/04محمد

حسين   3328 محمد كمال 1989/05/01محمد

اسماعيل   3329 محمد لطفى 1980/08/18محمد

احمد   3330 حامد ماهر 1980/08/05محمد

اسماعيل   3331 حلمى مجدى 1988/07/21محمد

الحميد    3332 عبد محمد مجدى 1989/04/30محمد

محجوب   3333 عزوز محجوب 1975/12/07محمد

احمد   3334 هاشم محروس 1989/09/16محمد

على   3335 عطا محروص 1989/10/02محمد

الله    3336 عبد العارف محسن 1989/08/26محمد

محمود    3337 الرحمن عبد محسن 1989/03/23محمد

محمد   3338 الوردى محمد اسلميه 1985/04/17محمد دراسات
قاسم   3339 امين محمد اسلميه 1980/01/09محمد دراسات
حامد    3340 احمد رفعت محمد 1985/07/23محمد

ادم   3341 عرندس محمد 1979/01/15محمد

محمد    3342 يوسف على محمد اسلميه 1989/04/10محمد دراسات
ربيعى   3343 محمود محمد 1983/02/01محمد

على   3344 محمود محمد 1977/06/06محمد

حسين    3345 اليسر ابو محمود 1984/10/27محمد

اداب. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
علوم. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
تربية. ب
تربية. ب
تجارة. ب

حقوق. ل
اداب. ل

حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه



عليا   89مؤهلت من   121

الميلد السمم المؤهلتاريخ
رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

ابراهيم   3346 احمد محمود 1982/09/09محمد

زيد    3347 ابو احمد محمود 1985/09/01محمد

امين   3348 احمد محمود اسلميه 1991/09/05محمد دراسات
الحميد    3349 عبد احمد محمود 1980/03/25محمد

الله    3350 عبد احمد محمود 1989/08/15محمد

محمد   3351 احمد محمود 1991/09/14محمد

ال    3352 عطيت السيد محمود اسلميه 1979/01/19محمد دراسات
حامد   3353 بخيت محمود 1982/05/11محمد

عثمان   3354 حسين محمود 1983/05/10محمد

محمود   3355 حفنى محمود 1985/11/01محمد

على   3356 راشد محمود 1991/04/28محمد

محمد   3357 راشد محمود 1983/10/01محمد

ادم   3358 شحاته محمود 1988/02/08محمد

الله    3359 عبد شحاته محمود 1984/08/03محمد

الله     3360 عبد الجليل عبد محمود 1986/05/08محمد

طلب    3361 الفتاح عبد محمود 1987/11/01محمد

العال     3362 عبد الفتاح عبد محمود 1989/05/30محمد

مرسى    3363 اللطيف عبد محمود 1987/08/22محمد

اسماعيل    3364 ال عبد محمود 1991/07/07محمد

ال     3365 عبد ال عبد محمود 1988/12/06محمد

المرسى   3366 فهمى محمود 1988/01/23محمد

الرحيم    3367 عبد محمد محمود 1988/03/19محمد

عليو   3368 محمد محمود 1987/05/01محمد

الحافظ    3369 عبد يوسف محمود 1989/01/01محمد

محمد   3370 محمود مرتضى 1979/05/25محمد

محمد   3371 حفنى مرعى 1979/03/20محمد

احمد    3372 الرؤف عبد مصطفى 1977/10/24محمد

الحافظ    3373 عبد على مصطفى 1986/01/21محمد

الغنى    3374 عبد كامل مصطفى 1976/01/18محمد

زيد    3375 ابو محمد مصطفى 1989/08/30محمد

السيد   3376 محمد مصطفى 1985/01/01محمد

ال    3377 عبد محمد مصطفى 1982/01/01محمد

التاجى    3378 محمد على مظهر 1984/06/29محمد

فرغلى   3379 محمود ممدوح 1989/10/10محمد

الرحيم    3380 عبد محمود منصور اسلميه 1988/01/01محمد دراسات
الرحيم    3381 عبد محفوظ موسى 1987/12/01محمد

الزهرى   3382 محمد ناصر 1990/10/30محمد

محمد   3383 بكرى نجاح 1987/02/22محمد

اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
هندسة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
زراعه. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل

تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
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محمد   3384 علم نصار 1982/08/27محمد

محمد    3385 سعد الدين نصر 1990/02/04محمد

احمد     3386 الرحمن عبد الدين نصر 1990/09/22محمد

المجيد      3387 عبد الرازق عبد الدين نور 1987/02/23محمد

محمد   3388 صادق هاشم 1977/11/27محمد

العال     3389 عبد الموجود عبد هلل 1990/01/20محمد

مهران   3390 محمد همام 1988/09/17محمد

احمد   3391 محمد يحيى 1990/08/08محمد

حسن   3392 محمد يحيى 1985/01/24محمد

الكريم    3393 عبد احمد يوسف 1986/11/16محمد

ال     3394 عبد المنصف عبد يوسف 1991/07/01محمد

محمد  3395 محمد 1990/04/15محمدخلف

عزوز    3396 محمدين الحميد عبد 1985/12/03محمدين

ابراهيم   3397 احمد ابراهيم 1982/01/09محمود

احمد   3398 محمود ابراهيم 1991/08/05محمود

محمد     3399 العال عبد الحمد ابو 1985/02/01محمود

النصارى     3400 مصطفى محمود الحمد ابو 1989/03/01محمود

رستم     3401 ضيف ابو دهب ابو اسلميه 1988/03/16محمود دراسات
على    3402 محمد زيد ابو 1988/02/11محمود

على   3403 احمد ابوالحسن 1987/02/15محمود

ابراهيم   3404 احمد احمد 1985/09/07محمود

السيد   3405 اسماعيل احمد 1973/06/14محمود

الكريم    3406 عبد خليل احمد 1971/12/16محمود

احمد   3407 رمضان احمد 1983/03/01محمود

محمد    3408 الرؤف عبد احمد 1988/02/24محمود

محمود    3409 العال عبد احمد 1983/02/10محمود

الزهرى   3410 عزمى احمد اسلميه 1986/06/20محمود دراسات
فاضل   3411 على احمد اسلميه 1987/01/26محمود دراسات
محمود   3412 على احمد 1989/04/23محمود

احمد   3413 محمد احمد 1985/01/01محمود

خليل   3414 محمد احمد 1987/09/19محمود

عثمان   3415 محمد احمد اسلميه 1982/11/20محمود دراسات
على   3416 محمد احمد 1982/06/09محمود

كريم   3417 محمد احمد 1978/01/09محمود

احمد   3418 محمود احمد 1981/12/05محمود

القاضى    3419 على محمود احمد 1991/02/07محمود

حسين    3420 محمود مختار احمد 1990/09/30محمود

سعد   3421 مصطفى احمد اسلميه 1985/01/26محمود دراسات

اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
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على    3422 الدين نور احمد 1982/07/20محمود

على   3423 محمد اسماعيل 1986/11/22محمود

محمود   3424 حامد البدرى 1990/04/08محمود

عطيه   3425 محمد البدرى 1989/07/24محمود

طه   3426 احمد السيد 1975/08/02محمود

محمود   3427 جاد السيد 1986/04/01محمود

خليل   3428 دردير السيد 1985/07/10محمود

الدين     3429 نور الدين سعد السيد 1988/05/01محمود

احمد    3430 الحافظ عبد السيد 1982/08/10محمود

السيد   3431 محمد السيد 1987/01/01محمود

سالمان   3432 محمود السيد 1988/07/30محمود

الحليم    3433 عبد محمود السيد اسلميه 1991/04/10محمود دراسات
محمد   3434 محمود السيد 1990/06/09محمود

مدكور   3435 محمود السيد 1988/12/01محمود

اسماعيل   3436 على الضبع 1983/05/26محمود

عقل   3437 محمد الطاهر 1981/08/12محمود

الغطريفى   3438 السيد الغطريفى 1990/08/01محمود

محمد   3439 محمد القطرى 1985/07/04محمود

الرحمن    3440 عبد همام امين 1983/01/30محمود

احمد   3441 دياب ثروت 1989/01/21محمود

الموجود    3442 عبد جاد جابر 1991/10/01محمود

حسن   3443 احمد جاد 1988/01/01محمود

حارس    3444 احمد الكريم جاد 1986/07/12محمود

ال      3445 جاد الكريم عبد ال جاد 1989/02/10محمود

اللطيف    3446 عبد محمد جاد 1988/01/16محمود

احمد   3447 همام جلل 1984/05/12محمود

محمود   3448 احمد جمال 1985/02/03محمود

محمود     3449 الدين سعد الدين جمال 1989/11/06محمود

جاهين    3450 ابو صلح جمال 1988/02/03محمود

احمد   3451 محمد جمال 1990/01/12محمود

مصطفى   3452 محمود جمعه 1990/02/10محمود

احمد   3453 عثمان حجاج اسلميه 1986/09/09محمود دراسات
لبيب   3454 حسن حسان اسلميه 1987/10/20محمود دراسات
ال    3455 جاب الصاوى حسن 1987/01/02محمود

احمد   3456 حامد حسن 1990/08/08محمود

زيد    3457 ابو حسنراغب 1983/04/13محمود

الحافظ    3458 عبد على حسن 1989/03/03محمود

احمد   3459 محمد حسن 1989/02/14محمود

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم

تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
علوم. ب

حقوق. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
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سالم   3460 محمود حسن اسلميه 1979/05/19محمود دراسات
الرحيم    3461 عبد سليم حسين 1977/11/07محمود

عمر   3462 على حسين 1989/02/15محمود

مصطفى   3463 ابواليزيد حمدان 1992/02/08محمود

محمد    3464 المعبود عبد خالد 1986/01/13محمود

محمد    3465 الرحمن عبد رجب 1989/02/25محمود

عثمان   3466 السيد رضوان 1987/03/15محمود

احمد    3467 اللطيف عبد رفاعه 1987/10/01محمود

رضوان   3468 ابوعمره رفعت اسلميه 1987/01/27محمود دراسات
احمد   3469 حسن رفعت 1988/05/10محمود

المجيد     3470 عبد الرحيم عبد رفعت 1980/07/01محمود

النعيم    3471 عبد خليل رياض 1986/05/07محمود

على   3472 محمد زكى 1978/01/03محمود

محمد    3473 محمد الدين سعد 1979/11/12محمود

الموجود    3474 عبد على سعد 1981/01/22محمود

محمد   3475 محمد سعد اسلميه 1989/10/01محمود دراسات
محمد   3476 وراد سيد 1989/08/14محمود

سليم   3477 ابراهيم شحات اسلميه 1986/01/01محمود دراسات
34781992/01/01

على   3479 محمد شعبان 1991/09/12محمود

مهدى   3480 سليمان صابر 1989/03/30محمود

حسن   3481 هاشم صلح 1986/01/01محمود

احمد   3482 عبدالعال طلعت 1984/10/18محمود

السيد   3483 محمود طلعت 1990/08/25محمود

الله    3484 عبد رفاعى عابدين 1990/09/01محمود

مروان   3485 على عادل 1984/12/14محمود

اسماعيل    3486 الدين زين عاطف 1991/07/15محمود

الشريف   3487 اسماعيل عبد 1984/03/01محمود

العزيز      3488 عبد الفتاح عبد الول عبد اسلميه 1989/04/01محمود دراسات
المنطلب     3489 عبد محمد الحفيظ عبد 1981/01/24محمود

فراج    3490 محمد الحميد عبد 1987/08/08محمود

الرحيم     3491 عبد محمود الحميد عبد 1971/10/03محمود

المنعم     3492 عبد محمد الحى عبد 1978/11/26محمود

قناوى     3493 احمد رضوان الرازق عبد 1990/09/09محمود

الرحيم     3494 عبد محمد الرحمن عبد اسلميه 1982/08/15محمود دراسات
حفنى     3495 العظيم عبد الرحيم عبد 1988/11/07محمود

عثمان    3496 سليمان السميع عبد 1989/07/10محمود

يوسف    3497 محمد الصادق عبد 1985/10/26محمود

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
اداب. ل
السن. ل
تربية. ب
تجارة. ب
تجارة. ب

حقوق. ل

السيد    جلل شحاته تجارة. ب.محمود
تجارة. ب
تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

حقوق. ل
تجارة. ب
حقوق. ل
تربية. ب
تجارة. ب

تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
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العال     3498 عبد محمد العال عبد اسلميه 1990/11/05محمود دراسات
عمران    3499 محمد العزيز عبد 1987/09/05محمود

العزيز     3500 عبد محمود العزيز عبد عمالية 1986/01/01محمود جامعة
محمود    3501 محمد العظيم عبد اسلميه 1989/11/15محمود دراسات
حسين    3502 محمود العظيم عبد 1985/09/30محمود

جوهر     3503 على مصطفى الله عبد 1985/05/07محمود

دياب    3504 محمد اللطيف عبد اسلميه 1974/07/26محمود دراسات
ال      3505 جاد الكريم عبد ال عبد 1989/04/23محمود

ابراهيم    3506 محمود ال عبد اسلميه 1983/06/04محمود دراسات
محمد    3507 احمد المقصود عبد 1984/03/10محمود

محمد     3508 النبى عبد المنعم عبد 1977/06/22محمود

المنعم     3509 عبد عباس ربه عبد 1982/03/07محمود

عبدالعظيم  3510 عبدالفتاح اسلميه 1982/07/26محمود دراسات
احمد   3511 صديق عدلى 1988/08/01محمود

محمد   3512 محمد عدلى 1988/12/03محمود

السيد   3513 حسين عزت اسلميه 1983/08/29محمود دراسات
الباقى    3514 عبد قاسم عطا 1988/05/20محمود

اللطيف      3515 عبد ال عبد الدين علم 1985/09/03محمود

محمد    3516 محمود الدين علم 1989/04/06محمود

درويش   3517 احمد على 1989/11/09محمود

على   3518 جاد على 1984/01/26محمود

مغربى   3519 حامد على اسلميه 1989/04/08محمود دراسات
الباقى    3520 عبد دياب على 1991/11/23محمود

علي   3521 طه على 1990/12/03محمود

سليمان   3522 محمد على 1990/03/01محمود

على   3523 محمد على 1985/03/02محمود

عمر   3524 محمد عمر 1991/07/14محمود

السميع    3525 عبد محمود عمر 1982/01/30محمود

يوسف    3526 ال عبد عوض 1985/09/09محمود

اسماعيل   3527 على فتحى 1991/11/13محمود

حسن   3528 محمد فتحى 1980/02/05محمود

خليفه   3529 محمد فتحى 1991/01/07محمود

حسانين    3530 اللطيف عبد فرغل اسلميه 1990/12/09محمود دراسات
الرحيم    3531 عبد السيد فوزى 1992/09/19محمود

على   3532 فؤاد فوزى 1981/09/09محمود

محمود    3533 محمد الدين كمال 1982/06/23محمود

الغنى     3534 عبد الستار عبد كمال 1988/01/30محمود

احمد   3535 السيد ماهر اسلميه 1983/02/01محمود دراسات

اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل

حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

علوم. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
حقوق. ل
اداب. ل

اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
تجارة. ب

حقوق. ل
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اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
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محمد   3536 احمد محروس 1989/11/21محمود

مصطفى   3537 ابراهيم محمد 1986/11/17محمود

الصاوى    3538 ضيف ابو محمد 1981/01/14محمود

ابراهيم   3539 احمد محمد 1989/05/10محمود

السيد   3540 احمد محمد 1980/09/01محمود

رضوان   3541 احمد محمد 1979/03/05محمود

محمود   3542 احمد محمد 1979/12/29محمود

الغنى    3543 عبد اسماعيل محمد 1987/02/01محمود

محمد    3544 سنوسى العياش محمد 1984/09/01محمود

على     3545 اللطيف عبد الهادى محمد اسلميه 1989/01/01محمود دراسات
ابراهيم   3546 امين محمد 1992/03/15محمود

محمد   3547 حامد محمد 1992/06/24محمود

محمد   3548 حسن محمد 1989/09/02محمود

اسلميه 35491988/07/31 دراسات
احمد    3550 العابدين زين محمد 1985/06/17محمود

احمد   3551 سلمه محمد 1984/10/12محمود

محمد   3552 سيد محمد 1987/10/01محمود

محمد   3553 صديق محمد 1988/03/26محمود

ابراهيم   3554 عباس محمد 1990/10/04محمود

محمد    3555 الحميد عبد محمد 1989/09/10محمود

محمد    3556 الرحمن عبد محمد اسلميه 1980/05/28محمود دراسات
احمد    3557 الستار عبد محمد 1988/11/14محمود

محمد   3558 على محمد 1988/09/19محمود

اسلميه 35591975/11/18 دراسات
35601983/10/01

منصور   3561 على محمد 1992/06/01محمود

مصطفى   3562 فيومى محمد 1984/02/17محمود

النبى    3563 حب محمود محمد 1986/09/05محمود

حسن   3564 محمود محمد 1977/04/09محمود

35651987/01/01

احمد    3566 محمود نبيل محمد 1981/07/19محمود

محمد   3567 يوسف محمد 1987/02/18محمود

عبدال   3568 محمود محمدين 1990/06/09محمود

محمد   3569 ابراهيم مصطفى 1988/01/30محمود

العال    3570 عبد محمد مصطفى 1989/09/21محمود

معروف   3571 طه معروف اسلميه 1986/09/12محمود دراسات
محمد   3572 محمود منصور 1983/01/17محمود

موسى   3573 محمود موسى 1990/08/25محمود

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداب. ل
حقوق. ل
تربية. ب

اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب

محمد    حسن محمد .محمود
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

حقوق. ل
حقوق. ل

محمد    على محمد . محمود
محمد    على محمد حقوق. ل.محمود

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
حقوق. ل
اداب. ل

حسن    محمود محمد حقوق. ل. محمود
تربية. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب

اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
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مكى   3574 مهنى موسى 1981/09/15محمود

احمد    3575 الله عبد ناصر 1989/05/15محمود

رضوان    3576 محمود الدين نصر 1990/06/24محمود

الغنى    3577 عبد علم يسين 1983/05/28محمود

البكرى    3578 سعد احمد الدين اسلميه 1986/06/14محى دراسات
الغنى     3579 عبد الرحيم عبد الدين 1985/08/21محى

قبيصى   3580 محمد قبيصى اسلميه 1985/01/01محى دراسات
محمود    3581 حسن على الدين 1985/04/20محيى

حسن    3582 حسانين بكر ابو 1985/07/25مختار

معوض   3583 محمد حسين اسلميه 1982/07/30مختار دراسات
مزيد   3584 محمد على 1991/12/26مختار

ايمان   3585 حافظ محمود 1989/08/19مختصره

احمد   3586 على حسين 1989/08/01مدثر

حموده   3587 مسعود يس اسلميه 1992/04/01مدثر دراسات
على     3588 ال زكر الفتوح ابو اسلميه 1984/06/19مدحت دراسات
المجيد     3589 عبد محمد الفتوح ابو 1974/07/01مدحت

احمد   3590 محمد البتيتى 1987/01/20مدحت

ميخائيل   3591 داود 1979/07/27مدحتراضى

شنوده   3592 جرجس رسمى 1981/11/03مدحت

احمد   3593 محمد اسلميه 1986/06/27مدحترمضان دراسات
عامر    3594 يوسف الدين شمس اسلميه 1977/02/06مدحت دراسات
ابراهيم    3595 العظيم عبد طه 1983/09/13مدحت

سليمان   3596 حمدان عادل 1985/01/05مدحت

على   3597 السيد عاصم 1984/09/24مدحت

بكرى    3598 فراج الحى عبد 1984/10/01مدحت

سدره   3599 ناشد كامل 1978/03/30مدحت

العرب    3600 عز حامد ممدوح 1991/06/01مدحت

محمود   3601 مدنى محمود 1986/01/11مدنى

العل    3602 ابو بخيت ابراهيم 1991/09/09مديحه

على   3603 قبيصى البدرى اسلميه 1979/11/30مديحه دراسات
احمد   3604 محمد حمدى اسلميه 1988/09/28مديحه دراسات
عمر   3605 احمد شحاته 1991/03/07مديحه

الحق    3606 عبد عزيز عزوز اسلميه 1989/03/07مديحه دراسات
اسماعيل   3607 محمد لطفى 1988/02/20مديحه

سرجيوس   3608 لبيب رافت 1987/02/25مراد

خليفه   3609 احمد صابر اسلميه 1973/08/01مرتضى دراسات
مسعود   3610 نوير ارزيق 1985/01/20مرثا

حنا    3611 بسطروس القس لطيف 1972/08/01مرجريت

اداريه  . ب ومعلومات نظم
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
تربية. ب

حقوق. ل

حقوق. ل
تجارة. ب

حقوق. ل
تربية. ب
وفنادق . ب سياحه

تجارة. ب
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
تربية. ب
اداب. ل

اداب. ل

اداب. ل
حقوق. ل

تجارة. ب
تجارة. ب
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علم   3612 مرسى محمود 1986/12/09مرسى

محمود   3613 على احمد 1991/10/01مرفت

احمد   3614 محمود احمد 1979/10/13مرفت

جرجس   3615 جرجسزارع 1990/04/08مرفت

احمد   3616 محمد داود 1990/01/01مرفت

احمد    3617 يوسف الغنى عبد 1987/09/01مرفت

احمد   3618 محمد كمال 1990/08/01مرفت

محمد   3619 احمد محمد 1990/04/07مرفت

فلتاؤوس   3620 اسحق منير 1984/12/25مرفت

ميخائيل   3621 لمعى ميخائيل 1968/08/17مرفت

داود   3622 بطرس عدلى 1990/12/10مرقص

حبيب   3623 زكى فؤاد 1987/11/28مرقص

رضوان     3624 اللطيف عبد الفتوح ابو 1980/10/23مروه

محمد   3625 اسماعيل احمد 1991/09/13مروه

سالم   3626 السيد احمد 1990/08/04مروه

محمد   3627 حسن احمد 1988/03/01مروه

الحميد    3628 عبد صديق احمد اسلميه 1990/09/20مروه دراسات
حسين    3629 المنعم عبد احمد 1987/08/24مروه

الرحمن     3630 عبد المجيد عبد الجميل 1988/01/15مروه

على   3631 احمد السيد 1991/02/25مروه

عمر    3632 الحليم عبد السيد 1990/01/03مروه

احمد   3633 ابراهيم جمال 1987/09/26مروه

السيد   3634 بسطاوى جمال 1988/10/22مروه

فايد   3635 محمد حسن 1990/08/08مروه

الرحيم    3636 عبد محمد حسنى 1991/02/25مروه

محمد   3637 احمد حمدى 1986/04/01مروه

سند   3638 علم خلف 1991/10/28مروه

محمد   3639 حنفى خليفه اسلميه 1984/10/10مروه دراسات
عباس   3640 محمد رجب 1987/03/18مروه

محفوظ    3641 الوهاب عبد رشوان 1989/01/24مروه

حسين   3642 قاسم رفعت 1986/09/13مروه

ال    3643 عبد سليم صابر اسلميه 1988/04/15مروه دراسات
حسانين   3644 حجازى طلعت 1987/09/09مروه

احمد   3645 محمد عاطف 1989/09/15مروه

محمد   3646 محمد عاطف 1987/04/07مروه

منصور     3647 الرحيم عبد الحفيظ عبد 1988/11/12مروه

محمد    3648 امين الحكيم عبد 1989/06/22مروه

الله     3649 عبد على الحميد عبد 1987/03/10مروه

حقوق. ل
انسانيه . ب دراسات
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
تربية. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
حقوق. ل
تجارة. ب
زراعه. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
تجارة. ب
حقوق. ل
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
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اداب. ل

اداب. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه

اداب. ل
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ابراهيم     3650 احمد محمد الفتاح عبد 1989/09/01مروه

اسماعيل     3651 محمد محمد المعز عبد 1991/09/25مروه

الموجود     3652 عبد خليفه الموجود عبد 1991/06/01مروه

مهران   3653 ضيف عرفات 1991/10/26مروه

ماجد    3654 احمد محمد على 1992/05/27مروه

جلبى   3655 هريدى فؤاد 1989/01/01مروه

حسن   3656 احمد فاروق 1989/09/06مروه

فكار   3657 عمر فتحى 1990/09/29مروه

عمران   3658 احمد فوزى 1989/03/21مروه

قاسم   3659 احمد فوزى 1984/10/15مروه

محمد    3660 الحميد عبد فوزى 1986/07/01مروه

العال     3661 عبد الحميد عبد كمال 1990/04/11مروه

رشوان    3662 الله عبد ماهر 1983/10/20مروه

الشريف     3663 محمود ناصر جلل محمد 1979/08/25مروه

عزب   3664 شحاته محمد 1990/09/28مروه

عباس    3665 الحافظ عبد محمد اسلميه 1988/09/20مروه دراسات
محمد    3666 اللطيف عبد محمد 1990/08/18مروه

محمد   3667 على محمد اسلميه 1989/09/14مروه دراسات
محمود   3668 على محمد 1991/05/09مروه

محمد   3669 لطفى محمد 1988/08/07مروه

ابراهيم   3670 موسى مصطفى 1989/11/19مروه

محمد   3671 احمد ناصر 1988/10/17مروه

احمد   3672 خلف ناصر 1991/01/01مروه

محمد   3673 عبده ناصر 1992/05/01مروه

محمد   3674 على يسن 1986/08/20مروه

خيامى   3675 احمد بهيج اسلميه 1989/10/05مروى دراسات
اسطفانوس   3676 فوزى مجدى 1991/02/02مريام

اقلديوس   3677 موسى اقلديوس 1987/01/07مريان

عازر   3678 مقار صبرى 1981/01/05مريان

ابادير   3679 نجيب شوقى 1989/12/01مريانا

نان   3680 نخنوخ ظريف 1986/07/07مريانا

مساعد   3681 بخيت عدلى 1986/05/13مريانا

مسعد   3682 جرجس فرح 1989/12/06مريانا

مهاود   3683 ذكى فوزى 1987/10/08مريانا

حنا   3684 شنوده مراد 1988/09/05مريانا

اسحق   3685 يعقوب ابراهيم 1991/01/06مريانه

ذكىزاخر   3686 رافت 1987/10/26مريانه

حنين    3687 المسيح عبد ابراهيم 1991/07/14مريم

اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تربية. ب
علوم. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

تجارة. ب

تربية. ب
اجتماعيه . ب خدمه
انسانيه . ب دراسات
حقوق. ل
حقوق. ل
اداب. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم

اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تربية. ب
اداب. ل
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خليل   3688 وهبه افرايم 1991/03/12مريم

فرح   3689 ميلد بشرى 1983/08/09مريم

الملك    3690 عبد حلمى ثروت 1986/09/02مريم

قرياقص   3691 محروس جميل 1987/10/01مريم

حسين    3692 المتجلى عبد حسين 1990/10/29مريم

لطفىرميس   3693 حنا 1988/02/15مريم

مهنى   3694 سند رفعت 1991/08/01مريم

تاوضروس   3695 سامى سمير 1988/01/01مريم

بطرس   3696 فلتس سمير 1983/01/30مريم

ال    3697 عبد نصيف صفوت 1986/09/21مريم

بشاى   3698 وهبه صفوت 1987/08/04مريم

ولسنراغب   3699 طلعت 1990/04/11مريم

الملك    3700 عبد ذكى ظريف 1991/05/01مريم

عطيه   3701 مرقس عجيب 1982/08/28مريم

بخيت   3702 جرجس عوض 1990/06/06مريم

سليمان   3703 يعقوب عوض 1992/03/17مريم

ساويرس   3704 رسمى عونى 1985/02/20مريم

خليل   3705 امين فاخورى 1991/09/05مريم

عطيه   3706 امين فيكتور 1987/09/01مريم

قلدس   3707 ذكرى كامل 1986/08/20مريم

ال    3708 جاد يوسف متى 1988/11/06مريم

ايلياس   3709 ابراهيم مكرم عمالية 1988/03/13مريم جامعة
حبيب   3710 زكى ممدوح 1984/10/16مريم

شلبى   3711 فخرى وجيه 1990/07/21مريم

نخيل   3712 رياض يعقوب 1990/03/31مريم

ارمانيوس   3713 عجيب يوحنى 1991/02/04مريم

رضوان   3714 النمر خلف 1982/11/20مساعد

اللطيف     3715 عبد محمود الجواد عبد 1981/04/24مسير

الرحيم    3716 عبد مشتاوى حسن 1990/06/16مشتاوى

احمد   3717 ابراهيم احمد 1990/09/30مشيره

الجواد    3718 عبد احمد محمد 1989/03/04مشيره

ميخائيل   3719 نسيم مكرم 1990/06/20مشيره

صليب   3720 جابر وليم 1975/07/01مشيل

حداد    3721 العزيز عبد ابراهيم 1985/05/05مصطفى

حسن   3722 محمد ابراهيم 1985/12/14مصطفى

العال    3723 عبد توفيق ابوقايد 1989/01/14مصطفى

القاضى   3724 ابراهيم احمد 1979/12/01مصطفى

حنفى    3725 السيد الحنفى احمد 1986/01/01مصطفى
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محمد   3726 السيد احمد 1988/06/07مصطفى

احمد   3727 بيومى احمد 1987/10/11مصطفى

احمد   3728 جلل احمد 1986/06/04مصطفى

احمد   3729 حلمى احمد 1985/04/01مصطفى

المواهب    3730 ابو صبرى احمد 1990/09/01مصطفى

احمد   3731 فراج احمد 1989/09/15مصطفى

ال    3732 عبد قبيصى احمد 1992/05/25مصطفى

القادر    3733 عبد محروس احمد 1990/01/01مصطفى

ابراهيم   3734 محمد احمد 1988/06/19مصطفى

الوارث    3735 عبد محمد احمد 1986/11/16مصطفى

الرحيم    3736 عبد محمود احمد 1989/09/09مصطفى

حسين   3737 هاشم احمد اسلميه 1987/03/14مصطفى دراسات
احمد   3738 محمد اسامه 1985/04/21مصطفى

على   3739 احمد اسماعيل 1988/09/19مصطفى

احمد   3740 محمد البدرى 1989/11/07مصطفى

عمار   3741 محمد البدرى اسلميه 1980/12/14مصطفى دراسات
محمود   3742 مصطفى الديب اسلميه 1988/09/12مصطفى دراسات
العال    3743 عبد خالد السيد اسلميه 1988/02/01مصطفى دراسات
درويش    3744 الله عبد السيد 1986/05/17مصطفى

سباق   3745 محمد السيد 1988/03/06مصطفى

سليمان   3746 محمود السيد 1984/01/20مصطفى

السيد   3747 محمود النقراشى 1988/12/21مصطفى

فؤاد   3748 احمد ايمن 1985/09/18مصطفى

زناتى   3749 محمد بيومى 1987/02/03مصطفى

همام   3750 السيد ثابت 1987/08/22مصطفى

نوير   3751 خلف ثروت 1977/03/25مصطفى

احمد   3752 محمد جابر 1985/12/21مصطفى

الحميد      3753 عبد صديق الناصر عبد جمال 1990/01/01مصطفى

حسين    3754 الكريم عطا جمال 1988/01/01مصطفى

الواحد    3755 عبد فرج جمال 1989/05/21مصطفى

الحميد     3756 عبد الظاهر عبد حسن 1989/07/18مصطفى

محمود   3757 محمد حسن اسلميه 1987/01/30مصطفى دراسات
الحكيم    3758 هاشم محمد حسن 1982/01/02مصطفى

محمد    3759 الرحمن عبد رجب 1988/02/01مصطفى

محمد   3760 فهمى رفعت 1989/09/07مصطفى

حسين   3761 محمد رفعت اسلميه 1986/05/17مصطفى دراسات
المراغى    3762 محمود شاكر اسلميه 1988/02/15مصطفىرمضان دراسات
طه    3763 الرحيم عبد صفوت 1987/11/01مصطفى

اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
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ال    3764 عبد مالك صلح 1992/07/07مصطفى

احمد    3765 هاشم البديع عبد اسلميه 1981/09/08مصطفى دراسات
طلب    3766 احمد الراضى عبد 1985/09/01مصطفى

العال     3767 عبد عباس العال عبد 1999/02/05مصطفى

عرفات    3768 حلمى العظيم عبد اسلميه 1988/09/12مصطفى دراسات
حفنى    3769 احمد الفتاح عبد 1989/08/30مصطفى

محمد    3770 محمد اللطيف عبد اسلميه 1990/06/17مصطفى دراسات
الحليم     3771 عبد محمد المنعم عبد 1987/01/01مصطفى

محمد     3772 العلى عبد النظير عبد 1985/04/01مصطفى

محمد   3773 رياض على 1989/01/01مصطفى

دياب   3774 محمد فراج 1988/10/01مصطفى

الحميد    3775 عبد ثابت فهمى 1984/07/07مصطفى

الرحمن    3776 عبد تمام كمال 1986/10/14مصطفى

شريف     3777 حسن الحميد عبد كمال 1988/04/05مصطفى

احمد    3778 الخالق عبد ماهر 1988/10/27مصطفى

المجيد       3779 عبد عزت محمد العباس ابو محمد عمالية 1985/01/01مصطفى جامعة
احمد   3780 ابوضيف محمد اسلميه 1989/08/01مصطفى دراسات
ابراهيم   3781 احمد محمد 1989/11/18مصطفى

محمود   3782 احمد محمد 1989/03/01مصطفى

محمد   3783 الحداد محمد اسلميه 1986/11/25مصطفى دراسات
شحاته   3784 جابر محمد 1988/01/02مصطفى

محمد   3785 حمدى محمد 1986/04/17مصطفى

جاد   3786 طه محمد 1987/05/12مصطفى

احمد    3787 الرؤف عبد محمد 1982/07/01مصطفى

37881979/02/18

الدين     3789 سعد الرحيم عبد محمد 1984/09/16مصطفى

احمد    3790 العظيم عبد محمد اسلميه 1990/03/20مصطفى دراسات
محمود    3791 الموجود عبد محمد 1985/12/06مصطفى

الله    3792 عبد محمد محمد 1990/10/01مصطفى

احمد   3793 محمود محمد 1991/08/19مصطفى

محمد    3794 العل ابو محمود 1988/09/24مصطفى

حسانين   3795 احمد محمود 1989/01/01مصطفى

حسين   3796 احمد محمود 1988/09/10مصطفى

سالم   3797 احمد محمود 1989/11/14مصطفى

ال    3798 عبد احمد محمود 1991/02/19مصطفى

بدوى   3799 السيد محمود 1991/07/07مصطفى

محمد   3800 جلل محمود 1991/05/01مصطفى

العزيز    3801 عبد زكى محمود 1986/01/23مصطفى
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محمد   3802 سيد محمود 1989/01/01مصطفى

عوض    3803 الحافظ عبد محمود 1991/01/14مصطفى

محمد    3804 الحميد عبد محمود 1991/09/14مصطفى

عمران    3805 اللطيف عبد محمود اسلميه 1990/05/16مصطفى دراسات
يوسف    3806 النعيم عبد محمود اسلميه 1987/08/17مصطفى دراسات
عباس   3807 كامل محمود 1985/03/29مصطفى

احمد   3808 محمد محمود 1987/10/10مصطفى

الدين    3809 كمال محمد محمود 1990/02/26مصطفى

نعمان   3810 محمد محمود 1990/07/19مصطفى

حسن   3811 احمد مختار 1985/10/16مصطفى

الشريف      3812 الرحمن عبد مصطفى الدين نور 1984/11/01مصطفى

ابوغريب    3813 محمد مصطفى يسرى 1986/02/09مصطفى

محمد   3814 على يسن 1992/03/21مصطفى

محمد    3815 البدرى الرحمن عبد 1986/03/25مصعب

رشوان    3816 محمود الدين محى اسلميه 1989/04/02مظهر دراسات
احمد   3817 فرغل محمد 1983/11/28معاز

محمد   3818 محمد عبده 1985/01/19معتز

بدوي   3819 محمود فتحى 1986/01/27معتز

متولى   3820 مسعود محمد 1987/09/30معتز

العال    3821 عبد خليفه محمود اسلميه 1978/12/08معتز دراسات
عيسى   3822 ذكى اسعد 1979/09/02مفيد

عازر   3823 مقار مجدى 1989/09/23مقار

صادق   3824 صديق مختار 1991/01/01مكاريوس

عجايبى   3825 ومزى فايق 1987/02/22ملك

شنوده   3826 لبيب فكرى 1988/05/07ملك

اسكاروس   3827 زاهر مراد 1976/08/19ملك

داود   3828 محمد احمد اسلميه 1974/08/10ممدوح دراسات
احمد    3829 الرسول عبد السيد 1967/04/01ممدوح

احمد    3830 الرحيم عبد حجازى 1986/11/01ممدوح

حسين   3831 احمد حسين اسلميه 1981/12/30ممدوح دراسات
مرجان   3832 شفيق صادق 1989/09/02ممدوح

الدين     3833 كمال محمد الله عبد 1986/08/13ممدوح

محمد   3834 محمد عزت اسلميه 1987/02/05ممدوح دراسات
الرحيم    3835 عبد احمد عطيه اسلميه 1975/01/01ممدوح دراسات
على    3836 ال عبد علم 1978/12/28ممدوح

محمد   3837 مرسى محمد 1985/09/03ممدوح

ابراهيم   3838 جرجس عطا 1988/06/25ممريانه

ابراهيم    3839 العزيز عبد ابوالمجد 1991/11/23منار
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حقوق. ل
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حقوق. ل
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السيد   3840 محمد السيد 1989/01/01منار

محمد    3841 عبده بيومى حسنى 1992/07/15منار

محمد   3842 وراد سالم 1988/01/30منار

شافع   3843 احمد شافع 1979/10/20منار

سليم   3844 محمد صبرى 1990/11/07منار

السيد   3845 احمد عاطف 1991/10/16منار

سيد    3846 ابوضيف السلم عبد 1991/10/13منار

المولى     3847 عبد محمد المولى عبد 1990/12/01منار

قاسم    3848 مطاوع العرب عز 1990/11/01منار

اللطيف    3849 عبد محمد محب 1987/08/23منار

ابراهيم   3850 ابوالفضل محمود 1986/01/15منار

الرحيم    3851 عبد السيد محمود 1991/01/19منار

محمد    3852 دهيس الدين محى 1991/01/01منار

عصران   3853 حامد احمد 1990/05/05منال

الوهاب    3854 عبد محمد احمد اسلميه 1990/10/08منال دراسات
اسماعيل   3855 احمد اسماعيل 1991/05/01منال

حبشى   3856 ذكرى افرايم 1989/11/12منال

محمد    3857 الحميد عبد النمر 1988/10/25منال

الصاوى   3858 حسن حاتم 1989/05/28منال

حسان   3859 على حسان 1992/02/26منال

احمد   3860 السيد حمدان اسلميه 1988/06/18منال دراسات
خله   3861 عياد عاطف 1983/02/01منال

الحميد      3862 عبد الله عبد السميع عبد 1992/01/12منال

الرحيم    3863 عبد ابراهيم عثمان 1992/01/10منال

بشاى    3864 جاد ال عوض 1991/10/08منال

محمد   3865 السيد محمد 1987/03/17منال

حسن    3866 الرؤف عبد محمد اسلميه 1988/09/17منال دراسات
سدراك   3867 بدرس ناجى 1973/08/09منال

محمود   3868 توفيق رجب 1990/12/05منتصر

اللطيف     3869 عبد حسين الحسن ابو 1981/01/07منصور

محمود   3870 ابراهيم السيد 1987/01/03منصور

احمد     3871 ال عبد الراضى عبد 1976/05/13منصور

خليل    3872 اسماعيل الفتاح عبد 1987/02/12منصور

محمد   3873 منصور كمال 1990/10/09منصور

مرسال   3874 رزق منصور 1980/01/22منصور

على     3875 لبيب فؤاد احمد ال 1989/05/05منه

السيد    3876 نجيب السيد ال 1987/11/14منه

محمود    3877 محمد حسين ال 1992/07/01منه
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ايوب     3878 الفتاح عبد خالد ال 1992/02/01منه

ابورحاب     3879 اسماعيل محمد عاطف ال 1989/01/06منه

مصطفى     3880 المطلب عبد مجدى ال 1990/12/18منه

محمود    3881 كمال مصطفى ال 1992/02/01منه

اللطيف     3882 عبد حسين ممدوح ال 1990/01/23منه

ال    3883 عبد محمد ابراهيم 1986/03/03منى

صبره   3884 السيد احمد 1987/12/01منى

محمد   3885 حسن احمد 1989/11/01منى

احمد    3886 الرؤف عبد احمد 1983/02/20منى

حمدون     3887 الرحيم عبد ماهر احمد 1987/08/08منى

ال     3888 عبد اللطيف عبد السيد 1982/01/17منى

على    3889 العظيم عبد النص اسلميه 1990/02/10منى دراسات
جريس    3890 الملك عبد جريس 1981/01/23منى

رضوان   3891 محمد جمال اسلميه 1991/01/08منى دراسات
ال    3892 عبد السيد حربى 1991/04/28منى

مهران    3893 الخالق عبد شاكر اسلميه 1980/11/20منى دراسات
حسن   3894 على صفوت 1985/09/18منى

محمد   3895 رياض عاطف 1983/09/20منى

محمد    3896 سليم الحليم عبد 1980/12/25منى

الحليم     3897 عبد كتانه الحميد عبد اسلميه 1990/03/10منى دراسات
ربه      3898 عبد اللطيف عبد الرحيم عبد 1987/09/05منى

قوصه    3899 متى العاطى عبد 1970/09/02منى

خليفه    3900 محمود العليم عبد 1975/08/25منى

السيد     3901 الفتاح عبد الناصر عبد 1984/09/24منى

حسين   3902 دغار عبدالحميد 1985/04/28منى

على   3903 احمد عمر 1992/06/23منى

احمد   3904 محمود فوزى 1987/12/14منى

محمود   3905 السيد محمد 1989/09/30منى

احمد    3906 محمود حمدى محمد اسلميه 1974/05/10منى دراسات
حسن   3907 صابر محمد 1981/01/29منى

زيدان   3908 فياض محمد 1987/09/26منى

عطايا   3909 احمد محمود اسلميه 1990/06/20منى دراسات
صقر    3910 محمد احمد محمود 1984/09/15منى

غازي    3911 ال جاب محمود 1990/07/24منى

محمود   3912 هاشم محمود 1983/05/30منى

خليل   3913 فتوح ممدوح عمالية 1985/09/21منى جامعة
حموده   3914 مسعود يس اسلميه 1989/12/26منى دراسات
السيد    3915 الدين كمال ابراهيم 1987/01/12مها
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محسن      3916 محمد محمد احمد ابوضيف احمد 1992/10/01مها

محمد   3917 شعبان احمد 1990/03/20مها

سليم   3918 السيد جابر 1979/11/27مها

حسن   3919 اسماعيل حسن 1991/08/10مها

احمد   3920 مرسى فوزى 1987/09/12مها

العال     3921 عبد الحميد عبد كمال 1992/03/14مها

مهران   3922 حسن هاشم 1983/03/17مها

كامل   3923 سامى مراد 1970/10/01مهاب

ميخائيل   3924 نجيب عطا 1988/01/28مهاود

محمد    3925 الرحمن عبد اشرف 1991/09/15مهجه

العظيم    3926 عبد ابراهيم غندور 1992/03/01مهدى

مهران    3927 احمد العزيز عبد اسلميه 1988/08/06مهران دراسات
سعيد   3928 يوراقيم نشات 1990/01/14مورين

شنوده   3929 موسى اديب 1979/07/03موسى

ال     3930 عبد محمد الحافظ عبد 1976/09/09موسى

موسى   3931 مرجان كاميل 1981/11/25موسى

ال    3932 عبد السيد احمد 1990/09/25مى

على   3933 محمود احمد 1991/04/30مى

حفنى   3934 يوسف احمد 1990/08/15مى

حافظ   3935 عزوز بخيت 1989/01/19مى

القادر     3936 عبد الفتاح عبد جابر 1969/10/11مى

محمد    3937 كامل مصطفى حسن 1989/07/01مى

موسى    3938 محمد على حسين 1988/09/10مى

احمد   3939 محمد حمدى 1990/06/16مى

الرحمن    3940 عبد عثمان سعد 1985/04/21مى

محمود     3941 الله عبد الدين عز 1989/02/09مى

محمد   3942 محمود على 1987/12/01مى

على   3943 عمر محمد 1990/01/15مى

المولى    3944 عبد محمد سعيد 1990/08/26مياده

سليم   3945 محمد صبرى 1987/09/14مياده

ال    3946 عبد ثابت عاطف 1991/12/01ميرا

بشرى   3947 بطرس فريد 1990/11/03ميرا

مرقس   3948 ماهر راجى 1993/01/01ميرنا

نصر   3949 سفين صفوت 1992/04/09ميرنا

شفيق   3950 حسنى نشات 1992/05/03ميرنا

عازر   3951 هارون رفعت 1985/03/09ميشيل

مليكه    3952 المسيح عبد لطفى 1979/05/05ميشيل

سيدهم   3953 عوض ملك 1976/08/09ميكل

حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
اداب. ل
اجتماعيه . ب خدمه
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه

تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
حقوق. ل
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
تربية. ب
هندسة. ب
اداب. ل
اداب. ل
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل
وفنادق . ب سياحه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
تجارة. ب
علوم. ب
اجتماعيه . ب خدمه



عليا   105مؤهلت من   121

الميلد السمم المؤهلتاريخ
رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

صهيون   3954 مهنى سميح 1982/01/03ميلد

حنا   3955 نجيب عادل 1992/07/05ميلر

جورجيوس   3956 ميخائيل بطرس 1987/05/03ميمو

يحيى   3957 سيد النقراشى اسلميه 1991/04/23ميمونه دراسات
مكرم   3958 لبيب رويس 1989/09/15ميمى

كيرلس   3959 فايق فكتور 1986/10/01مين

لبيب   3960 زكرى ادوارد 1987/09/27مينا

قلدس   3961 سعيد اسحاق 1989/10/08مينا

كراس   3962 بهنام اسحق 1990/09/25مينا

توماس   3963 فرج الهامى 1982/05/02مينا

مرقص   3964 حلمى امير 1985/11/07مينا

بباوى   3965 ويصا انطون 1987/09/28مينا

سرجيوس   3966 حافظ باسم 1991/01/30مينا

بخيت   3967 جابر بخيت 1989/11/25مينا

فرج    3968 السيد جاد ثابت 1988/02/07مينا

شنوده   3969 جرجسزاهر 1990/09/23مينا

سيفين   3970 شهدى جرجس 1988/03/13مينا

شحاته    3971 ال عطا جمال 1987/10/01مينا

حكيم   3972 فليب جمال 1988/05/01مينا

ال     3973 جاد الرب جاد جميل 1988/07/09مينا

حنا   3974 تامر حسنى 1982/10/06مينا

ناروز   3975 دانيال حسنى 1988/06/20مينا

حنا   3976 ابراهيم خليل 1983/07/02مينا

خله   3977 عدلى رافت 1993/02/01مينا

ال     3978 نصر فهيم مختار رافت 1984/08/15مينا

هارون   3979 رسمى رفعت 1987/10/25مينا

بخيت   3980 عوفى رفعت 1990/01/27مينا

يوسف   3981 عطيه رمزى 1987/09/14مينا

مملوك   3982 فهمى رمسيس عمالية 1990/06/01مينا جامعة
شحاته   3983 وديد سعد 1989/06/06مينا

سيدهم   3984 عوض سمير 1988/01/09مينا

جبره   3985 عكر صبحى 1990/01/06مينا

تاوضروس   3986 بسطا صفوت 1987/07/11مينا

جرس   3987 صفوترمزى 1991/09/15مينا

عوض   3988 صدقى صفوت 1983/09/06مينا

ال    3989 عبد نصيف صفوت 1988/09/17مينا

تقاوى   3990 هارون طلعت 1989/10/16مينا

قمص   3991 منصور ظريف 1975/10/25مينا
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جبره   3992 خليل عادل 1989/09/21مينا

موسى   3993 كامل عادل 1989/09/17مينا

توفيق   3994 عدلى عاطف 1987/06/06مينا

سدراك   3995 لطفى عاطف 1989/01/21مينا

عزمى   3996 سعد عزت 1991/04/14مينا

غالى   3997 كامل عماد 1985/09/21مينا

لبيب   3998 نعيم عماد 1990/08/28مينا

بطرس   3999 زكى عنتر 1983/10/04مينا

ميخائيل   4000 ثابت عياد 1978/04/05مينا

شحاته    4001 الملك عبد فايز 1980/10/27مينا

عبده   4002 دوس فايق 1991/03/12مينا

عزيز   4003 فهيم فتحى 1987/10/11مينا

جرجس   4004 سعيد فرج 1992/09/30مينا

شنوده   4005 عزمى فكرى 1988/04/26مينا

سدراك   4006 نصرى كامل 1985/12/21مينا

جورجى   4007 طانيوس كرم 1989/09/16مينا

مجلع   4008 جوده كمال 1991/10/19مينا

امين   4009 شحاته ماهر 1986/12/06مينا

مليكه   4010 عزيز ماهر 1986/01/23مينا

بولس   4011 كريم ماهر 1990/04/01مينا

زارع   4012 ميلد محب 1990/06/23مينا

الضبع   4013 صليب محسن 1989/02/18مينا

السيد    4014 عبد وهبه مكرم 1985/09/14مينا

ابراهيم    4015 عيسى ابراهيم ملك 1989/01/01مينا

بتره   4016 شوقى ممدوح 1989/09/09مينا

سليمان   4017 منصور منير 1987/12/19مينا

داود   4018 فرح ميلد عمالية 1989/03/23مينا جامعة
ذكى   4019 نعيم ناجى 1989/11/04مينا

صليب   4020 نجاحرمزى 1984/07/07مينا

جرجس   4021 عزيز نجيب 1992/09/11مينا

بسكالس   4022 فايز نشات 1990/01/01مينا

صليب    4023 دانيال كمال نشات عمالية 1982/06/10مينا جامعة
بخيت   4024 جاد وجدى 1988/09/21مينا

سلمه   4025 قوسه وفاء 1985/07/27مينا

جبرائيل   4026 خربيطه وليم 1989/11/29مينا

حسين   4027 سلم احمد اسلميه 1986/09/05ناجح دراسات
حسن   4028 محمد احمد اسلميه 1979/10/05ناجحه دراسات
المجيد    4029 عبد السيد خلف 1989/12/01ناجى
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اال    4030 عبيد خليل ناجى 1990/04/04نادر

ساويرس   4031 توفيق رفعت 1970/09/01نادى

يونس   4032 حسن احمد اسلميه 1990/03/18ناديه دراسات
ال     4033 عبد صادق ال شكر 1987/12/25ناديه

حسن   4034 السيد كمال اسلميه 1985/01/28ناديه دراسات
ابراهيم    4035 الحى عبد السيد 1987/08/24ناريمان

لوقا   4036 حليم مجدى 1986/11/15ناريمان

محمد   4037 موسى الزعيم 1985/03/03ناصر

ابراهيم    4038 القادر عبد حسن 1966/12/24ناصر

لبيب  4039 سمير 1980/08/01ناصر

سيد    4040 الرحيم عبد عادل 1984/06/14ناصر

شعيب    4041 محمد الراضى عبد 1975/12/27ناصر

محمد    4042 المجيد عبد فرغل اسلميه 1980/01/19ناصر دراسات
عياد   4043 ابراهيم فهمى 1981/01/14ناصر

عامر   4044 زيدان محمد 1974/07/08ناصر

ناشد   4045 فوزى نبيل 1990/08/05ناصر

فخرى   4046 اسد البرت 1988/09/10نانسى

حكيم   4047 فخرى عبود 1989/08/05نانسى

السنوسى   4048 موسى احمد 1990/09/01ناهد

سوريال   4049 رياض بطرس 1984/02/11ناهد

محمد   4050 صابر خليفه 1988/10/02ناهد

الرحمن      4051 عبد العابدين زين محمد زكريا 1990/02/25ناهد

محمد   4052 احمد صلح اسلميه 1985/07/02ناهد دراسات
محمد   4053 عطا عادل 1992/01/22ناهد

بيومى     4054 الحميد عبد النعيم عبد 1986/01/02ناهد

ال    4055 عبد محمد عبده 1989/04/09ناهد

قاسم   4056 على محمد 1983/09/07ناهد

السيد    4057 الهادى عبد محمود 1988/12/13ناهد

يوسف   4058 صالح وليم 1984/03/01ناهد

مراد    4059 عيسى الوفا ابو 1992/05/15نبويه

احمد    4060 الحميد عبد محمد 1988/01/05نبويه

همام   4061 بدارى احمد 1981/11/24نبيل

عمر   4062 محمود عمر 1980/01/01نبيل

محمد   4063 على محمد 1977/04/14نبيل

سيد    4064 حسين الرحيم عبد 1991/08/08نبيله

المسيح    4065 عبد نبيه محفوظ 1990/09/22نبيه

توفيق    4066 السميع عبد احمد 1991/01/17نجاه

ال    4067 عبد محمد احمد 1976/03/28نجلء
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محمد   4068 احمد البدرى 1986/06/21نجلء

عطيه   4069 محمد الدين اسلميه 1982/02/05نجلء دراسات
محمد   4070 متولى السيد اسلميه 1983/10/22نجلء دراسات
محمد   4071 علم صبحى 1975/01/16نجلء

حفناوى   4072 على عابدين اسلميه 1981/02/03نجلء دراسات
الكتاتنى     4073 سليم محمد الرحيم عبد اسلميه 1977/11/03نجلء دراسات
محمد    4074 توفيق الفتاح عبد 1986/07/20نجلء

على   4075 خلف فتحى 1990/07/14نجلء

السيد   4076 محمد فتحى 1983/03/02نجلء

الغنى    4077 عبد هاشم فتحى 1977/12/22نجلء

احمد   4078 ثابت لطفى اسلميه 1985/01/08نجلء دراسات
مراد   4079 احمد محمود 1989/07/15نجلء

السيد    4080 الحمد شيبه محمود 1991/01/26نجلء

عثمان    4081 الرحيم عبد محمد 1980/11/09نجوان

ابراهيم    4082 الحميد عبد ابراهيم 1988/11/17نجوه

اسماعيل   4083 محمد احمد 1991/01/01نجوى

الله     4084 عبد محمد الله عبد اسلميه 1984/02/05نجوى دراسات
احمد   4085 محمد على 1991/08/15نجوى

عطيه    4086 المنعم عبد ناصر اسلميه 1982/12/19نجوى دراسات
احمد   4087 محمد حيدر 1991/04/01ندا

محمد     4088 الرحمن عبد الناصر عبد اسلميه 1992/02/01ندى دراسات
احمد   4089 كيلنى عجمى 1989/01/12ندى

عابدين    4090 احمد الدين علء 1993/01/01ندى

على   4091 ثابت ناصر 1990/08/04ندى

بطرس   4092 زكى عادل 1990/02/13نرجس

حبشى    4093 فايق الشهيد عبد 1982/12/01نرجس

جوده   4094 جاد بدير 1990/01/05نرمين

حنازى   4095 سعد صابر 1990/08/06نرمين

اللطيف     4096 عبد العزيز عبد عمر 1989/10/18نرمين

بطيخ    4097 الله عبد فاروق 1985/05/28نرمين

دقيش   4098 اسطفانوس فايز 1991/10/17نرمين

تادرس   4099 مترى فوزى 1987/10/10نرمين

يسى   4100 اسكندر كمال 1990/08/06نرمين

شنوده   4101 اقلديوس ناجح 1991/08/06نرمين

خليفه   4102 حسن احمد اسلميه 1982/11/06نسرين دراسات
محمد   4103 على محمد 1980/06/20نسرين

محمود    4104 الحميد عبد مصطفى 1987/03/10نسرين

ال    4105 عطا مكرمراضى 1990/08/18نسرين
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فرج   4106 شكرى ناجح 1988/02/15نسرين

احمد   4107 حسن يوسف اسلميه 1986/12/03نسرين دراسات
احمد    4108 محمد عاصم احمد 1987/02/09نسمه

دسوقى   4109 حسن حسين 1985/07/03نسمه

ابراهيم   4110 على ضاحى 1990/02/12نسمه

محمد   4111 محمود عادل 1992/06/11نسمه

ابراهيم   4112 عجيب فاروق 1985/04/29نسمه

الرحمن    4113 عبد السيد هانى اسلميه 1988/01/01نسمه دراسات
جرجس   4114 بولس فكتور 1989/10/20نشات

خليل   4115 عزيز ناجى 1988/09/01نشات

محمد    4116 الله عبد احمد اسلميه 1989/01/10نشوى دراسات
لطفى   4117 فهمى اسعد 1984/01/01نشوى

محمد   4118 حسين حسنى اسلميه 1991/05/04نشوى دراسات
محمد   4119 على سمير 1989/03/14نشوى

طه    4120 الرحيم عبد طه 1986/05/17نشوى

العزيز     4121 عبد محمود العزيز عبد 1983/04/01نشوى

الله    4122 عبد شعبان فتحى 1981/10/19نشوى

الغنى    4123 عبد احمد محمد 1989/09/26نشوى

محمود   4124 احمد محمود 1988/07/04نشوى

41251988/01/28

ال       4126 عبد الرحيم عبد السلم عبد الدين اسلميه 1980/05/19نصر دراسات
على   4127 ابواليزيد محمد 1991/03/20نصره

مرسى   4128 حسين هاشم 1983/07/16نظيمه

سليم   4129 عباس شوقى اسلميه 1985/07/15نعمات دراسات
احمد    4130 الله عبد مصطفى 1991/04/01نعمات

حسن   4131 حسين احمد 1987/04/26نعمه

رشوان   4132 احمد رجب اسلميه 1983/10/05نعمه دراسات
ال     4133 عبد ابوزيد العابدين زين 1988/09/12نعمه

على    4134 الحيم عبد على 1990/11/15نعمه

دمشيرى   4135 محمد هديه اسلميه 1991/10/15نعمه دراسات
بكرى   4136 محمود حازم 1980/02/16نفيسه

بدروس   4137 فكرى فكتور 1986/11/10نفين

ابراهيم   4138 محمد جابر 1987/05/30نها

ابوعلى   4139 فؤاد جمال 1984/11/01نها

يسن    4140 ابراهيم الرحيم عبد 1986/09/01نها

المطلب    4141 عبد محمد احمد 1990/12/01نهاد

عطايا    4142 احمد الكريم جاد 1990/07/15نهاد

محمد    4143 البارى عبد ممدوح اسلميه 1990/06/13نهاد دراسات
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حسين      4144 محمد الله عبد الرحيم عبد 1992/08/11نهال

محمد   4145 حجازى محمد 1989/12/02نهال

زيد    4146 ابو على ناجح اسلميه 1985/12/20نهال دراسات
سيد   4147 احمد احمد 1992/08/17نهله

عبيد   4148 كامل خيرى اسلميه 1990/06/03نهله دراسات
احمد    4149 هاشم الصبور عبد 1984/08/19نهله

الرحمن    4150 عبد احمد عزت 1989/03/22نهله

خليفه   4151 يوسف احمد 1974/11/09نهى

على   4152 محمد جمال 1990/09/01نهى

السيد   4153 لطفى صلح 1992/12/15نهى

سلمان    4154 احمد احمد طلعت 1989/05/31نهى

احمد    4155 الحميد عبد عاطف 1991/08/10نهى

حسين     4156 الرازق عبد الفتاح عبد 1984/09/16نهى

حارس     4157 اللطيف عبد الناصر عبد 1990/10/01نهى

حسانين   4158 حسين فاروق 1987/09/26نهى

عنتر   4159 ابراهيم فتحى 1991/12/16نهى

مطاوع   4160 ربيع محسن 1990/12/05نهى

حسن    4161 الرؤف عبد محمد اسلميه 1986/08/31نهى دراسات
محمد   4162 على محمد 1976/12/21نهى

ابوكريشه     4163 على حسن كمال مصطفى 1983/10/10نهى

محمد    4164 الحميد عبد ممدوح 1985/07/26نهى

عوض   4165 نصحى ناجى 1985/06/23نهى

مهران   4166 رضوان نبيل 1990/07/01نهى

النعيم    4167 عبد محمود جابر اسلميه 1989/07/20نوال دراسات
طه   4168 يوسف جمال 1985/10/05نوال

محمود     4169 الدين نور احمد الدين 1990/04/21نور

الدين     4170 نور احمد صبرى الدين اسلميه 1989/04/18نور دراسات
الدين      4171 نور حسين الله عبد الدين 1985/02/09نور

احمد     4172 الحليم عبد عنتر الدين 1986/05/01نور

على   4173 عباس جلل 1991/01/13نورا

الحميد    4174 عبد محمد خلف اسلميه 1988/01/19نورا دراسات
عمران    4175 العال عبد عمران 1985/04/09نورا

احمد   4176 محمد محمد اسلميه 1991/01/05نورا دراسات
لبيب   4177 نجيب ناجى 1991/05/30نورا

المشنب   4178 حمدان عادل 1982/09/24نوران

محمد    4179 الرحمن عبد الشازلى 1990/08/20نوره

بكرى   4180 محمود حازم اسلميه 1990/10/01نوره دراسات
محمد    4181 المجيد عبد حسنين 1987/10/15نوره
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الحميد    4182 عبد عباس خيرى 1986/01/16نوره

السمان   4183 حسين ربيعى اسلميه 1977/10/21نوره دراسات
الراضى     4184 عبد احمد الراضى عبد اسلميه 1992/01/01نوره دراسات
احمد    4185 بكرى المعطى عبد 1992/01/02نوره

الوارث     4186 عبد احمد الوارث عبد 1981/10/31نوره

منصور   4187 فرج عياد 1987/03/18نوره

محمد   4188 السيد محمد اسلميه 1989/03/13نوره دراسات
عيد    4189 السميع عبد خالد 1992/10/18نورهان

محمد    4190 محمود الرحيم عبد 1990/11/08نورهان

محمد    4191 محمد الرؤف عبد 1988/10/01نيره

محمد   4192 صادق ابراهيم 1973/11/18نيفين

حنا   4193 كميل جمال 1985/02/02نيفين

شريف    4194 الحميد عبد حلمى 1984/06/05نيفين

ادراوس   4195 منتياس زغلول 1983/02/19نيفين

محمد     4196 الله عبد محمد صلح 1985/10/22نيفين

فانوس   4197 حبره عاطف 1987/04/21نيفين

سعيد   4198 قلدس فايق 1980/10/29نيفين

مراد   4199 عاطف اسعد 1990/09/15هاجر

عباس   4200 اسماعيل السيد 1992/02/20هاجر

محمد   4201 فؤاد عمر 1990/10/01هاجر

هاشم   4202 حداد لولى 1991/07/15هاجر

على   4203 ابراهيم محروص 1989/04/10هاجر

محمد     4204 العرب عز حاتم محمد 1990/09/01هاجر

احمد   4205 خليفه محمد 1992/03/25هاجر

الشيمى   4206 عبدال محمد اسلميه 1986/09/01هاجر دراسات
الله    4207 عبد يوسف محمد 1990/07/07هاجر

خطاب    4208 العزيز عبد نور اسلميه 1984/10/04هارون دراسات
السيد   4209 محمد السيد 1988/04/18هاشم

محمد   4210 على جمال 1981/04/13هاشم

عثمان   4211 هاشم شعبان اسلميه 1986/03/29هاشم دراسات
شهاب   4212 هاشم محمد 1987/06/15هاشم

احمد   4213 هاشم مخلوف 1986/04/06هاشم

محمود   4214 هاشم احمد اسلميه 1985/02/24هاله دراسات
حسين   4215 احمد السيد 1986/05/19هاله

الفتاح    4216 عبد على حسن 1989/09/21هاله

صليب   4217 اديب رافت 1987/11/06هاله

احمد    4218 محمد الدين سعد 1992/09/01هاله

الرحيم    4219 عبد رضوان سيد 1983/09/13هاله
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سليم    4220 رجب الدين صلح اسلميه 1977/07/21هاله دراسات
جلبى   4221 هريدى فؤاد 1984/01/12هاله

عزام   4222 على محمد 1989/09/19هاله

عطيفى   4223 محمد محمد 1980/02/18هاله

محمد   4224 محمد محمود 1981/06/01هاله

السيد    4225 الرحيم عبد احمد 1988/10/09هانم

كوكب   4226 محمد على 1984/08/05هانم

سيدهم   4227 سعيد اسعد 1985/01/08هانى

السنوسى   4228 على السيد 1983/02/07هانى

السيد   4229 محمد السيد 1977/03/26هانى

ويصا   4230 هابيل بطرس 1985/04/06هانى

جريس   4231 فهمى جريس 1983/12/15هانى

محمد   4232 حسن حامد 1980/05/01هانى

احمد    4233 الساتر عبد حسان 1981/01/24هانى

جاد   4234 سويرس حلمى 1990/04/30هانى

المسيح    4235 عبد ثابت حمايه 1989/08/05هانى

جرجس   4236 جبره داود 1988/06/03هانى

القمص   4237 وليم رومانى 1985/08/09هانى

الدين    4238 نور منصور سعيد 1982/04/16هانى

على   4239 مصطفى شعبان 1974/09/25هانى

على    4240 الجيد عبد صابر 1987/04/11هانى

على   4241 محمد صلح 1981/04/07هانى

محمد    4242 احمد الباسط عبد 1983/10/16هانى

محمد    4243 محمد الحكيم عبد 1987/06/18هانى

على    4244 محمود الرحمن عبد 1980/02/13هانى

واصف   4245 عزمى فايز 1987/04/21هانى

حسانين   4246 هاشم فرحان اسلميه 1982/02/21هانى دراسات
محمد   4247 فهمى كليب 1986/08/20هانى

المقصود     4248 عبد القادر عبد كمال 1980/09/21هانى

عجايبى   4249 بباوى لبيب 1987/02/02هانى

محمد   4250 خليفه محمد 1980/09/02هانى

محمد     4251 الحميد عبد محسن محمد 1989/04/24هانى

الهادى    4252 عبد نجيب محمد 1984/05/26هانى

معروف   4253 يسين محمد عمالية 1986/04/20هانى جامعة
احمد   4254 على محمود 1986/02/18هانى

جرجس   4255 صليب نجيب 1988/01/13هانى

اسماعيل    4256 الفتاح عبد اسماعيل 1990/08/18هبه

السميع    4257 عبد محمد اسماعيل 1990/05/15هبه
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محمد   4258 حسين السيد 1988/03/31هبه

سليمان     4259 الحميد عبد جابر ال 1991/05/06هبه

سليمان     4260 الجابر عبد الزكريا 1986/07/26هبه

احمد    4261 محمد فتحى ال 1989/01/01هبه

احمد     4262 الحميد عبد محمد ال 1987/05/01هبه

بشاره   4263 حلمى انيس 1987/12/20هبه

سليم    4264 الحميد عبد جابر 1990/02/12هبه

ابوضيف    4265 المولى عبد حربى اسلميه 1985/04/03هبه دراسات
الملك    4266 عبد شوقى خلف 1992/08/01هبه

فصاد   4267 هندى راشد 1987/10/10هبه

حسنين   4268 على رمضان 1981/04/22هبه

حسانين   4269 محمود سعد 1989/12/10هبه

محمد   4270 احمد صابر اسلميه 1982/01/06هبه دراسات
شنوده   4271 جابر صبرى 1990/12/01هبه

العظيم    4272 عبد سالم صلح 1990/03/23هبه

الشريف     4273 سرور اسماعيل الرحيم عبد 1982/08/15هبه

الحمد     4274 ابو احمد الشكور عبد 1990/09/06هبه

عثمان    4275 حامد اللطيف عبد 1983/10/23هبه

على   4276 جاد فريد 1990/03/20هبه

العزيز     4277 عبد الحمد ابو محمد 1985/06/01هبه

الربيعى   4278 بخيت محمد 1978/05/30هبه

محمد   4279 على محمد اسلميه 1990/02/24هبه دراسات
ابراهيم   4280 عوض محمد 1989/05/20هبه

بدوى    4281 احمد فتحى محمد 1984/10/01هبه

عمر   4282 فوزى محمد اسلميه 1985/07/14هبه دراسات
على   4283 محمد محمد 1987/02/01هبه

احمد   4284 محمود محمد 1983/06/12هبه

اللطيف    4285 عبد محمود محمد 1990/11/25هبه

احمد   4286 قبيص محمود 1990/02/02هبه

سعيد   4287 عزمى مرقص 1989/01/01هبه

ال     4288 سعد الوهبه نعمه 1985/01/01هبه

رشاد    4289 الرحمن عبد هاشم 1983/01/01هبه

العال    4290 عبد رجب يحيى 1990/01/12هبه

بربرى   4291 جاد عياد 1989/03/01هدرا

ارمانيوس   4292 حبيب فايق 1988/08/23هدرا

سعد   4293 بكر طلعت 1983/09/03هدى

محمود   4294 سالمان على 1993/09/19هدى

اسماعيل   4295 حسن محمد 1986/10/16هدى
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عطيه   4296 احمد محمود اسلميه 1988/02/08هدى دراسات
احمد   4297 السيد احمد 1991/04/09هدير

محمد    4298 الحميد عبد اسعد 1992/04/15هدير

محمد    4299 الستار عبد حسن 1991/12/09هدير

هاشم   4300 عبده رمضان اسلميه 1990/09/08هدير دراسات
احمد   4301 السيد فتحى 1987/10/28هدير

الحميد    4302 عبد ثابت فوزى 1988/07/19هدير

رفاعه   4303 احمد محمد 1991/09/03هدير

محمد   4304 احمد محمد 1991/02/16هدير

السلم    4305 عبد موسى محمد 1990/07/05هدير

محمود   4306 عاطف منصور 1992/03/17هدير

قلده   4307 وليم ناجى 1993/02/07هدير

محمد   4308 محمود محمود اسلميه 1976/06/15هريدى دراسات
على   4309 احمد ابراهيم 1991/10/01هشام

حنفى   4310 سيد ابراهيم 1984/11/15هشام

حسن   4311 حجازى احمد 1966/12/18هشام

المطلب     4312 عبد الله عبد احمد اسلميه 1989/11/28هشام دراسات
احمد   4313 محمد احمد اسلميه 1988/01/01هشام دراسات
حفنى    4314 الحمد ابو السنوسى 1985/11/09هشام

حفناوى   4315 السعد السيد 1991/05/29هشام

الغفار     4316 عبد الحفيظ عبد السيد 1986/08/25هشام

اليمانى   4317 ابراهيم اليمانى 1985/10/14هشام

احمد   4318 صديق حسين 1988/05/24هشام

احمد   4319 مختار حسين 1988/09/15هشام

محمد    4320 محمد الحكيم عبد 1983/11/20هشام

الرحيم     4321 عبد تغيان الرحيم عبد 1987/10/01هشام

محمود    4322 محمد الرسول عبد اسلميه 1990/07/08هشام دراسات
الحداد   4323 محمد عصام 1990/01/21هشام

هيبه    4324 الموجود عبد محمد 1967/11/04هشام

محمود   4325 ناصر محمود 1990/10/03هشام

السيد   4326 محمد مصطفى 1992/02/17همت

النور      4327 عبد ال نصر حسين ابو 1986/04/21هناء

الرحيم    4328 عبد محمد احمد اسلميه 1984/01/18هناء دراسات
بشاره   4329 شوقى رفعت 1990/09/06هناء

امبابى   4330 قرنى شعبان 1991/04/21هناء

محمد   4331 علم صبحى 1983/03/12هناء

الريس   4332 فؤاد صدقى 1978/01/05هناء

السيد   4333 حافظ صفوت 1987/12/19هناء

تجارة. ب
اداب. ل
اداب. ل
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اجتماعيه . ب خدمه
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سيد   4334 صادق عاطف 1986/09/02هناء

محمد    4335 احمد الرحيم عبد 1985/09/28هناء

حسن     4336 الحميد عبد الصبور عبد اسلميه 1982/10/01هناء دراسات
عثمان   4337 فرغل على اسلميه 1983/09/24هناء دراسات
بشاى   4338 نظير فتحى 1991/09/22هناء

تاوضروس    4339 السيد جاد ملك 1983/04/05هناء

الكريم    4340 عبد محمود نصر اسلميه 1982/07/19هناء دراسات
سعيد   4341 زكى نعيم 1982/01/29هناء

قلده   4342 حكيم يواقيم 1990/01/02هناء

احمد   4343 على ابراهيم اسلميه 1989/06/17هند دراسات
العزيز    4344 عبد سالم المصرى 1990/02/05هند

عمر   4345 ثابت جمال 1991/09/14هند

على   4346 لبيب جمال 1989/09/03هند

محمد   4347 عثمان حسن 1980/07/12هند

خليل   4348 جابر شعبان 1981/08/08هند

احمد    4349 الحمد ابو عاطف 1985/03/16هند

قاسم    4350 على الحميد عبد 1990/03/05هند

حافظ    4351 محمد الرحيم عبد 1988/10/15هند

حسن    4352 محمد العال عبد 1991/04/24هند

احمد   4353 حسن على 1991/05/01هند

على   4354 محمد فايز اسلميه 1990/03/15هند دراسات
بيومى    4355 عطيه جلل فرج 1989/07/24هند

حسن   4356 محمد كمال 1983/01/06هند

سيد    4357 الرحمن عبد محمد اسلميه 1988/12/08هند دراسات
حسين    4358 اللطيف عبد محمد 1991/04/01هند

احمد    4359 العال عبد محمود 1988/02/13هند

محمود   4360 على محمود اسلميه 1985/10/29هند دراسات
محمود   4361 محمد مصطفى 1991/01/31هند

سليمان   4362 محمد بكرى 1989/10/15هويدا

الرحيم    4363 عبد صادق جمال 1990/11/11هويدا

عمر    4364 على العال عبد اسلميه 1988/09/18هويدا دراسات
على   4365 دسوقى كمال 1992/01/11هويدا

السيد   4366 محمد نبيل 1989/09/29هويدا

محمد   4367 محمود حامد 1990/07/18هويده

محمد   4368 كمال اسعد 1987/02/02هيام

ابراهيم   4369 مهدى اسعد 1987/09/04هيام

محمد   4370 فكرى السيد اسلميه 1982/01/10هيام دراسات
عمر   4371 على حسن 1987/03/01هيام

اداب. ل
اداب. ل
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عيسى   4372 عبدالرؤف عصمت 1986/09/19هيام

السيد   4373 صادق محمد 1986/06/14هيام

العال      4374 عبد المحسن عبد نجيب محمد اسلميه 1982/01/21هيام دراسات
مزيد    4375 احمد الحمد ابو 1979/11/04هيثم

على    4376 ال عبد احمد 1984/07/30هيثم

موسى   4377 محمد احمد 1988/07/03هيثم

عثمان    4378 محمد احمد السيد 1986/06/06هيثم

احمد   4379 على السيد 1984/12/13هيثم

الله     4380 عبد الدين نور انور 1989/05/23هيثم

رستم   4381 نظير جمال 1990/10/10هيثم

خليفه   4382 احمد ذكى 1980/01/20هيثم

الضوى   4383 توفيق رشدى 1989/10/11هيثم

الدين     4384 كمال الراضى عبد رمضان 1986/07/10هيثم

الرحمن     4385 عبد العليم عبد طلعت 1987/02/01هيثم

مهران    4386 السيد الرحيم عبد 1992/04/15هيثم

المطلب     4387 عبد السيد العظيم عبد 1984/04/25هيثم

بدوى     4388 ال فتح ال عبد 1989/02/22هيثم

الحليم     4389 عبد صابر النعيم عبد اسلميه 1988/07/09هيثم دراسات
على   4390 سيد على اسلميه 1989/12/02هيثم دراسات
فهر   4391 احمد فهر 1990/12/04هيثم

الحميد    4392 عبد احمد لطفى 1987/03/16هيثم

عوض   4393 احمد محمد 1986/11/26هيثم

احمد   4394 حسين محمد 1990/08/14هيثم

احمد     4395 الحميد عبد طاهر محمد 1989/08/26هيثم

الحمد    4396 ابو احمد محمود اسلميه 1987/07/08هيثم دراسات
مرسى   4397 خلف محمود 1985/11/26هيثم

محمود    4398 اللطيف عبد محمود اسلميه 1986/06/19هيثم دراسات
بركات   4399 حامد مختار اسلميه 1982/07/10هيثم دراسات
المسيح    4400 عبد عجبان عماد 1992/01/01هيلين

الرحيم    4401 عبد محمد احمد 1974/07/09وائل

ربه    4402 عبد محمد احمد 1988/12/11وائل

النعيم    4403 عبد ابراهيم اسماعيل 1979/06/17وائل

محمد   4404 على السيد 1978/08/26وائل

سليمان   4405 احمد حسن 1988/08/07وائل

العال     4406 عبد الرؤف عبد 1990/05/07وائلرافت

محمود   4407 احمد زيدان 1990/05/01وائل

احمد    4408 الدين سعد صفوت 1988/08/01وائل

ادم   4409 حسين عادل 1984/11/10وائل
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الله      4410 عبد العزيز عبد المحسن عبد 1989/11/01وائل

تميم   4411 صادق فاروق 1985/07/14وائل

سليمان   4412 فخرى فتحى 1984/05/20وائل

حسن   4413 هريدى مالك 1984/01/09وائل

العارف   4414 السنوسى محمود 1981/04/15وائل

نخله   4415 جيد منير 1987/02/28وائل

بكرى    4416 محمود حازم الحكيم اسلميه 1988/01/01وجدى دراسات
رسن   4417 منتياس القط 1986/10/21وجدى

تادرس   4418 عيسى انور 1989/01/07وجدى

نجيبواصل   4419 حلمى 1983/04/08وجدى

عيسى   4420 ايوب وجيه 1988/05/22وجدى

بدروس   4421 ناشد وجيه 1981/01/18وجدى

ال    4422 لطف شحات وليم 1990/06/06وجدى

ال     4423 جاد الكريم عبد السيد 1984/12/10وحيد

مهدى   4424 محمد السيد اسلميه 1983/01/13ورده دراسات
عيسى   4425 فهيم سوريال 1991/10/27ورده

على   4426 الفولى على 1991/01/17ورده

يونس   4427 محمد على 1992/02/01ورده

حارص   4428 فضل يوسف 1985/11/21ورده

حديوى    4429 الرحمن عبد حمدى 1989/09/02وسام

العال    4430 عبد يوسف رشاد اسلميه 1990/11/24وسام دراسات
رشوان   4431 مهران رشوان 1985/01/26وسام

حسن    4432 احمد الفتاح عبد 1982/10/18وسام

خليل   4433 نصيف ثروت 1982/07/25وسيم

سيدهم   4434 فؤاد صلح 1981/11/09وسيم

محمد   4435 على ابراهيم اسلميه 1989/10/24وفاء دراسات
غريب   4436 على السيد اسلميه 1983/07/28وفاء دراسات
محسب   4437 محمد السيد 1987/02/11وفاء

محمد    4438 الرحيم عبد الطماوى اسلميه 1983/07/02وفاء دراسات
على   4439 كمالى بخيت اسلميه 1988/11/07وفاء دراسات
سليمان   4440 محمود حفناوى 1992/01/01وفاء

ابوالنصر   4441 اسماعيل رضوان 1990/09/01وفاء

رضوان   4442 حسن رضوان 1989/08/14وفاء

ابراهيم   4443 محمد سمير اسلميه 1985/12/23وفاء دراسات
القاسم    4444 ابو محمود سيد 1985/05/01وفاء

الله    4445 عبد سيد عمر 1976/08/01وفاء

محمد   4446 قبيصى فاروق 1987/03/09وفاء

الزيات    4447 محمد على فاضل 1992/04/18وفاء
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الغنى    4448 عبد السيد فتحى اسلميه 1985/09/29وفاء دراسات
محمد   4449 حسن فرغلى 1991/01/10وفاء

رشوان   4450 محمد محفوظ 1977/09/22وفاء

محمد   4451 امين محمد اسلميه 1979/10/09وفاء دراسات
حجازى   4452 محمود محمد 1985/05/25وفاء

حسب   4453 عساف احمد 1990/08/20ولء

زايد   4454 محمد احمد 1988/11/12ولء

سيد   4455 محمد احمد 1992/01/10ولء

محمد   4456 محمد احمد 1990/01/01ولء

العال    4457 عبد محمد ثروت 1989/09/10ولء

هاشم   4458 زكى حسنى 1991/11/03ولء

الرحمن    4459 عبد كامل حسين 1986/09/01ولء

المجيد    4460 عبد عباس رمضان 1990/10/02ولء

على   4461 محمد زعفر 1992/05/13ولء

الموجود    4462 عبد احمد سعد 1987/05/02ولء

النصارى    4463 محمد حسن سمير 1986/03/05ولء

العزيز    4464 عبد على سمير 1992/07/19ولء

عبدال   4465 سليم صابر اسلميه 1991/01/06ولء دراسات
حسن   4466 ثابت عاطف 1991/11/20ولء

السيد   4467 على عاطف 1987/09/03ولء

مصطفى    4468 احمد الرحمن عبد 1989/11/05ولء

صديق    4469 يوسف العاطى عبد 1990/12/01ولء

الدين       4470 شهاب العزيز عبد فهمى العزيز عبد 1990/12/19ولء

الهادى    4471 عبد محمد عثمان 1992/01/25ولء

الرحمن     4472 عبد عمر صابر فتحى 1990/08/01ولء

الرحمن    4473 عبد السيد مجدى 1992/10/10ولء

محمد   4474 احمد محمد 1990/05/20ولء

الظاهر     4475 عبد المجيد عبد منصور 1989/10/09ولء

فراج    4476 الله عبد يسين اسلميه 1991/09/14ولء دراسات
حسن     4477 الحميد عبد المجد ابو 1980/12/17وليد

امين    4478 محمد حلمى احمد 1990/03/14وليد

محمد   4479 عويضه احمد 1977/10/24وليد

يونس    4480 محمد نجيب احمد 1980/01/01وليد

يسن    4481 صادق نشات احمد 1985/02/16وليد

عثمان   4482 على جابر اسلميه 1991/01/01وليد دراسات
رفله   4483 قمصان رافت 1984/05/19وليد

احمد   4484 السيد رشاد 1990/02/13وليد

تغيان   4485 خليل رشاد 1979/10/14وليد

حقوق. ل
حقوق. ل

حقوق. ل
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ابراهيم   4486 خليل رفعت 1986/03/06وليد

الستار    4487 عبد الكبير سعودى 1990/01/06وليد

الرحيم    4488 عبد محمد سيد 1980/10/14وليد

محمد   4489 ابراهيم شعبان 1988/04/01وليد

محمود   4490 مصطفى شعبان 1989/08/28وليد

خليل   4491 محمود صابر 1990/04/01وليد

ادريس     4492 الحميد عبد البديع عبد 1985/02/16وليد

عوض   4493 محمد على 1980/05/16وليد

محمد   4494 احمد عمر 1988/01/23وليد

احمد    4495 الرحيم عبد عمر 1992/01/12وليد

الكريم    4496 عبد احمد محمد 1987/01/01وليد

صبره   4497 السيد محمد 1982/01/09وليد

الفتاح    4498 عبد العربى محمد 1982/03/21وليد

محمد   4499 توفيق محمد 1989/11/01وليد

الله     4500 عبد الحميد عبد محمد 1987/07/18وليد

محمد    4501 العال عبد محمد 1985/01/14وليد

سعيد    4502 احمد عصام محمد 1990/05/15وليد

احمد    4503 الصغير على محمد اسلميه 1980/01/01وليد دراسات
على    4504 العزيز عبد محمود 1985/02/12وليد

فهمى    4505 العال عبد جمال 1983/11/06وهبه

فلتس   4506 فاروز سامى عمالية 1981/02/13وهبه جامعة
ابراهيم   4507 على ابراهيم 1988/07/08ياسر

عمران   4508 محمد ابراهيم 1985/08/05ياسر

احمد   4509 حسين احمد 1983/10/30ياسر

الرازق     4510 عبد اللطيف عبد احمد 1980/07/08ياسر

محمد   4511 احمد الطماوى 1983/03/12ياسر

اسماعيل   4512 محمود باهى 1982/06/05ياسر

اسماعيل   4513 احمد حمدون 1979/09/15ياسر

احمد   4514 حافظ رجب 1981/11/25ياسر

الرحيم    4515 عبد عزت زغلول 1981/06/07ياسر

محفوظ   4516 بسيونى عباس 1980/08/19ياسر

حسانين    4517 محمود الرحيم عبد 1975/12/17ياسر

العال      4518 عبد الحفيظ عبد العال عبد اسلميه 1976/02/08ياسر دراسات
سيد    4519 سعد الغنى عبد 1983/01/22ياسر

العزيز     4520 عبد الرشيد عبد عطيه 1984/02/20ياسر

محمود    4521 الوفا ابو عنتر 1989/06/20ياسر

حلقه    4522 ابو احمد محمد 1975/03/28ياسر

احمد    4523 احمد سيد محمد 1988/03/29ياسر
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احمد    4524 الحافظ عبد محمد 1980/03/03ياسر

احمد   4525 محمد محمد اسلميه 1979/03/01ياسر دراسات
احمد    4526 الله عبد محمود 1987/04/18ياسر

حسن   4527 جلل مصطفى اسلميه 1976/05/02ياسر دراسات
محمد   4528 مراد نورى 1973/12/12ياسر

محمد   4529 امام ابراهيم 1991/12/07ياسمين

المجيد     4530 عبد امين الحجاج ابو اسلميه 1987/12/02ياسمين دراسات
محمود    4531 الموجود عبد ابوالجود 1987/05/12ياسمين

الرحمن    4532 عبد عطيه احمد اسلميه 1989/11/08ياسمين دراسات
خضيرى    4533 الله عبد السيد 1989/01/01ياسمين

اسماعيل   4534 محمود السيد 1989/05/10ياسمين

محمد   4535 محمد جمال 1988/11/11ياسمين

حامد   4536 محمد حامد 1990/02/01ياسمين

الرحمن    4537 عبد فراج 1984/08/11ياسمينرمضان

الجليل    4538 عبد احمد سلهب 1986/01/13ياسمين

اللطيف    4539 عبد شعبان عاطف 1990/06/20ياسمين

احمد   4540 نجاع عاطف 1991/05/19ياسمين

بطيخ    4541 الله عبد فاروق 1990/11/20ياسمين

المطلب    4542 عبد رشوان فتحى 1992/02/01ياسمين

ابراهيم   4543 محمود محروس اسلميه 1986/12/22ياسمين دراسات
ابراهيم   4544 متولى محمد 1985/08/21ياسمين

العوامى    4545 فرج محمد محمد 1989/07/12ياسمين

عثمان   4546 محمد مصطفى 1984/10/01ياسمين

احمد    4547 محمد الرسول عبد 1987/03/29ياسين

على   4548 انور محمد 1991/07/01ياسين

طلب   4549 احمد البدرى اسلميه 1983/05/14يامنه دراسات
مرقص   4550 القمص برسوم 1986/06/11يبشوى

رشوان   4551 احمد على 1981/01/01يحى

على   4552 لبيب جمال 1987/08/19يحيى

الرحيم    4553 عبد صابر حموده 1988/09/01يحيى

محمد   4554 حسين عابدين 1983/10/08يحيى

يحيى   4555 قدرى محمد 1983/12/01يحيى

عاشور   4556 محمد محمد 1989/04/10يحيى

عمر   4557 حشمت ممدوح 1992/02/09يحيى

سعد     4558 الله عبد الوفا ابو 1987/04/01يسرا

فراج   4559 فرغل احمد 1990/02/01يسرا

يوسف    4560 منصور ثروت محمد 1981/03/31يسرا

يسى   4561 غطاس كوتشنر 1972/01/01يسرى

اجتماعيه . ب خدمه

حقوق. ل

حقوق. ل
تربية. ب

حقوق. ل

اداب. ل
تجارة. ب
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه
تربية. ب
حقوق. ل
تجارة. ب
اداب. ل
تجارة. ب
اداب. ل

تربية. ب
تجارة. ب
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل

اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
حقوق. ل
حقوق. ل
اجتماعيه . ب خدمه
حقوق. ل
تجارة. ب
اجتماعيه . ب خدمه
اجتماعيه . ب خدمه
اداريه  . ب ومعلومات نظم
اجتماعيه . ب خدمه



عليا   121مؤهلت من   121

الميلد السمم المؤهلتاريخ
رقم    (  لعلن المتقدمين )2014لسنة )  1اسماء سوهاج    (   محكمة العليا المؤهلت حملة من

هاشم    4562 محمد احمد محمد 1983/01/01يسرى

يسى   4563 نمرود مفتدى 1990/02/01يسى

بخيت   4564 حبيب بخيت 1988/06/04يوانس

سيدهم   4565 جورج حليم 1983/11/03يوحنا

حبيب   4566 فوزى زكريا 1981/11/16يوحنا

وهبه   4567 سامى اميل 1988/03/08يوستينا

ال    4568 عبد بطرس جرجس 1988/09/25يوستينا

قلدس   4569 يوسف سامح 1990/05/01يوستينا

توفيق   4570 دانيال عادل 1991/03/24يوستينا

عجيب   4571 رشاد عجيب 1990/11/29يوستينا

خرز   4572 رومانى فكتر 1991/02/03يوستينا

عطيه   4573 بخيت نصرى 1990/04/10يوستينا

الملك    4574 عبد صموئيل مارس 1986/02/23يوستينه

ابراهيم   4575 مترى ابراهيم 1989/09/24يوسف

محمود    4576 ال عبد احمد 1989/09/16يوسف

عامر   4577 يوسف امين اسلميه 1987/02/10يوسف دراسات
جندى   4578 يعقوب انور 1994/07/08يوسف

احمد   4579 1990/01/05يوسفرمضانراضى

جريس   4580 يوسف عادل 1991/05/06يوسف

احمد   4581 محمود عطيه 1990/10/20يوسف

عتمان   4582 محمود محمد 1960/05/29يوسف

اللطيف    4583 عبد يوسف محمد 1988/08/15يوسف

فلتاؤوس   4584 اسحق منير 1981/09/12يوسف

سيدهم    4585 المسيح عبد يعقوب 1992/09/15يوسف

برسوم   4586 رفعتراغب 1990/04/01يوليانه

عوض    4587 الرحمن عبد يوسف اسلميه 1980/05/15يونس دراسات
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